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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Despacho

CIA Nº:

0734697-93.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

DMS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

ADVOGADO (S):

DR. EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (OAB/MT 15.580)

Vistos etc.

Intime-se a requerente para ciência da Informação prestada pela Central 

de Distribuição do presente Foro constante no andamento nº 12 no prazo 

de 05 (cinco) dias e requerer o que entender de direito.

Publique-se.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817929 Nr: 24348-25.2013.811.0041

 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: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA, LUIZ SALVADOR JORDE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10928 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Impulsiono estes autos para intimar o advogado LUIZ ROQUE DE 

OLIVEIRA JUNIOR, OAB/SP 302897, com a finalidade de comparecer nesta 

secretaria para desentranhamento da petição e documentos de fls. 32/36, 

no prazo de 5 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030234-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SERAFIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, INTIMO A PARTE AUTORA, através de seu 

advogado, para comparecer à audiência de Justificação designada para o 

dia 10/12/2018 às 16h30min. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030234-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SERAFIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Considerando a 

necessidade urgente de afastamento desta magistrada, por motivos de 

saúde, redesigno a audiência de justificação para o dia 10 de dezembro 

de 2018 às 16h30min. 2. Intimo os presentes, inclusive as testemunhas 

acerca da nova data. Cuiabá, 14 de novembro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1040584-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BULHOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comparecerem nesta 

secretaria a fim de assinarem o competente Termo de Caução, nos termos 

da decisão proferida. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014453-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES CALDEIRA (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))

 

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 (dias) dias, querendo, juntarem aos autos os 

endereços completos (com rua/avenida, número bairro e CEP). Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168727 Nr: 39574-65.2016.811.0041

 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: SAMARA ELMA ADRIANA SANTIAGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 
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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 que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754219 Nr: 6188-83.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. H. PRODUTOS MÉDICOS HOSPILARES, 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:6089, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE 

FRANÇA - OAB:24142/DF, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, 

JEFERSON AZAMBUJA GOMES - OAB:21755/DF, KAREN RUBIN - 

OAB:10.803/MT, Paula Grasiella Vieira da Maia - OAB:13.819, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT

 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 e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842637 Nr: 46662-62.2013.811.0041

 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: LAPAT CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMERCIO DE ALARMES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETTI - 

OAB:3065/MT, LETÍCIA PEREIRA - OAB:OAB/MT 18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/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 e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035226 Nr: 39189-54.2015.811.0041

 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: BENILDO ALVES FERREIRA

 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: CELSO LINO PASCHOAL 

JUNIOR - OAB:, 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 para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793601 Nr: 47734-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDINEY L. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA - 

OAB:11.660

 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 AUTORA 

para, querendo, IMPUGNAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, no 

prazo de 10 (DEZ) dias. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373893 Nr: 10200-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO

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

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO, 

Cpf: 57570582004, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para que se 

manifeste, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora do 

valor de R$ 11.963,97 (onze mil, novecentos e sessenta e três reais e 

noventa e sete centavos) realizada via sistema BACENJUD.

Despacho/Decisão: Processo nº 198/209Código 373893Vistos.Defiro o 

pedido de fls. 131/132. Sendo assim, determino a intimação do executado 

via edital na forma do art. 275, §2º NCPC.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, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 30 de novembro de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373893 Nr: 10200-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO

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

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE EXEQUENTE, por 

intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o 

edital de intimação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em 20 (vinte) dias. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1040584-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BULHOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040584-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BULHOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME RÉU: PATRICIA 

LIGIA BARROS DI MERLO Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C COBRANÇA DE ALUGUERES 

EM ATRASO E ACESSÓRIOS ajuizada por BULHÕES MATERIAS PARA 
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CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor de PATRÍCIA LIGIA BARROS DI MERLO 

ME (Só Pera). Para tanto, aduz que as partes firmaram contrato de 

locação de um imóvel comercial localizado a Rua Manoel Garcia Velho, nº. 

582-A, bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT, CEP: 78.010-080, constituído de 

dois terrenos inscritos na Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT sob os 

números 01.5.33.035.0016.001 e 01.5.33.035.0016.002 e suas 

benfeitorias, que fazem esquina com a Travessas Mestre João Monge 

Guimarães e Rua Baltazar Navarros, pelo valor de R$ 3.700,00 (três mil e 

setecentos reais) mensais, com vigência a partir de 25/10/2017 até 

25/10/2018. Ocorre que a requerida não pagou os alugueis vencidos no 

período de 25/11/2017 a 25/10/2018 e, notificada a respeito do 

desinteresse da renovação do contrato, se recusou a deixar o imóvel no 

prazo devido. Pretende a parte requerente a concessão da tutela de 

urgência in limine para a realização do despejo da parte ré, com 

fundamento nos art. 59, §1°, incisos VIII e IX, da Lei 8.245/91. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. As 

possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 

8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 

termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação 

no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Na presente 

ação, pretende o locador despejar o locatário em razão da falta de 

pagamento dos alugueis no período de 25/11/2017 a 25/10/2018, bem 

como pelo desinteresse da renovação do mesmo, que findou em 

25/10/2018. É possível verificar a verossimilhança das alegações por meio 

do Contrato de Locação de Id. 16665280, o qual estabelece na cláusula 

26: DO PRAZO DA LOCAÇÃO Cláusula 26ª. A presente locação terá 

vigência de 1 (um) ano, a iniciar-se no dia 25.10.2017 e findar-se-á no dia 

25.10.2018, data na qual o imóvel deverá ser devolvido nas condições 

previstas na Cláusula 21ª, efetivando-se com a entrega das chaves, 

independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou 

extrajudicial. Ademais, a requerente comprovou que enviou uma 

notificação extrajudicial à ré, informando que não deseja renovar a 

locação, conforme documentos de Id. 16665597 e 16665281. A respeito 

da caução, verifico que o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

entende que a caução pode se dar de maneira diversa do simples 

pagamento em dinheiro, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI DE Nº 8.245/1991 - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Em ações de despejo por falta de pagamento, a mora do 

devedor constitui-se pelo simples inadimplemento da obrigação na data 

convencionada, não se exigindo notificação extrajudicial para este fim. 2. 

A lei não exige que a caução seja prestada apenas em dinheiro, tendo 

apenas estabelecido o seu valor mínimo. (AI 43205/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016). Assim, aceito como caução 

o imóvel oferecido pela requerente descrito na matrícula de n. 96.379, do 

6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá – MT (Id. 16665282). Destarte, considerando-se a 

presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de 

despejo imediato prevista no inciso I, do § 1º do art. 59, da Lei n. 

8.245/1991, impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente. 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, concedendo a parte 

requerida o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob 

pena de despejo compulsório, com fulcro no art. 59, §1°, inciso VIII, da Lei 

8245/91. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 11/03/2019, às 09h – Sala: Conciliação 02, 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, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012770-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA REDIVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036576-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAUST OAB - MT13610/O (ADVOGADO(A))

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033522-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Andreolla Materiais de Construção LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DALMOLIN OAB - RS57673 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 16812061, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019151-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo de Id. 15620681 , no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024526-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/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))

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034947-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020503-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO IRIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026739-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DE CARLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007451-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA MORETTO OAB - SP288353 (ADVOGADO(A))

RAQUELINE TALITA ALBERTO PEREIRA LOZANO OAB - SP317223 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA RIGOLI ROSSI OAB - SP250378 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCISCO ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 16812503, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039607-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV CIDADE ROSA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 16723982, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015171-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE FERNANDA FORTES OAB - MT0010159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033827-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULANDA DA COSTA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MEIRA MARQUES OAB - 000.080.071-60 (REPRESENTANTE)

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033827-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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EULANDA DA COSTA MEIRA REPRESENTANTE: ANDRE LUIS MEIRA 

MARQUES RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS Cuida-se de 

Ação Anulatória de Multa Condominial c/c Indenização por Danos 

Extrapatrimoniais c/c Tutela de Urgência ajuizada por Eulanda da Costa 

Meira, representada por seu filho André Luis Marques, contra Condomínio 

Residencial Goiabeiras Pretende, sem sede de tutela de urgência, que a 

parte ré retire seu nome dos cadastros de proteção ao crédito referente à 

multa condominial. Alega, para tanto, que a convenção condominial 

estabelece que a multa por descumprimento das regras previstas na 

referida convenção será aplicada ao morador que, advertido por escrito 

por duas vezes, acerca da infração cometida, reincidir no ato. Afirma que 

não lhe fora oportunizado o contraditório em sede administrativa e que a 

multa foi aplicada concomitantemente à primeira notificação. 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 acolhimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o 

direito existir, notadamente por ser expressa a redação do art. 18º, § 2º, 

da convenção condominial, ao estabelecer que a multa será aplicada tão 

somente em caso de reincidência, sendo o morador/transgressor 

previamente notificado, bem como por, nesta fase de cognição sumária, 

não ser razoável que se espere da autora a comprovação de fato que 

alega não ter ocorrido, qual seja a notificação prévia e a reincidência na 

infração. O perigo de dano exsurge dos prejuízos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte autora, que ficará impossibilitada de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. 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, procedendo a nova negativação. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a 

ré RETIRE, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da parte autora dos 

cadastros de inadimplentes referentes a quantia de R$ 638,00 (seiscentos 

e trinta e oito reais), com vencimento em 28/06/2018. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária 

de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte ré com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/02/2019, às 11h00 – Sala: 

Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

dos autores 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 autora 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 ré 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, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029970-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNIS WILLIAN PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011590-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011590-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON RIBEIRO DA SILVA RÉU: ALTOS DO PARQUE CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE), ALFA URBANISMO LTDA 

Recebo a emenda à inicial de ID 13418138. Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual com Pedido de Restituição de Valores c/c Indenização e 

Antecipação de Tutela ajuizada por Milton Ribeiro da Silva contra Altos do 

Parque Empreendimentos Imobiliário Ltda. (SPE), Alfa Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. Pretende, 

sem sede de tutela de urgência, que a parte ré se abstenha de proceder 

qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e venda objeto 

da lide, bem como não envie seu nome para os cadastros de proteção ao 

crédito. Para tanto, alega que firmou contrato de compra e venda com a ré, 

mas optou por rescindi-lo, tendo em vista que o empreendimento não 

apresentar evolução nas obras. 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 acolhimento. Na hipótese, 

identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente porque o 

compromissário comprador tem direito à rescisão do contrato, 

independentemente da concordância da promitente vendedora. Inviável, 

portanto, a manutenção dos pagamentos diante do pedido rescisório. O 

perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte autora, que ficará impossibilitado de trabalhar 

com seus créditos e formalizar transações comerciais. Este é o 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, vejamos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – Venda e Compra de Imóvel – Rescisão – Tutela 

antecipada deferida para determinar a suspensão da exigibilidade das 

parcelas contratuais vincendas – Compromissário comprador que, mesmo 

inadimplente, tem direito à rescisão do contrato, o que independe da 

concordância da promitente vendedora – Inteligência da Súmula nº. 1 

deste E. TJSP – Manutenção dos pagamentos que se mostra inviável 

diante do pedido rescisório – Presença dos requisitos legais do art. 294 e 

ss do NCPC – Decisão mantida - Recurso improvido. 

(2168841-65.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento – TJSP, Relator(a): 

Egidio Giacoia; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 30/11/2016) 

[destaquei]. Assim também entende o e. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EM AÇÃO 

PROPOSTA PELO AGRAVADO OBJETIVANDO A RESCISÃO DE 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA POR 

ELE REQUERIDA NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS JURÍDICOS DO 

CONTRATO, BEM COMO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA A 

EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DO 

FINANCIAMENTO ATÉ A DECISÃO FINAL DA LIDE. AGRAVANTE QUE 

PLEITEIA A REFORMA DA DECISÃO. NÃO TENDO SIDO O AGRAVADO 

IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL E NÃO PERSISTINDO INTERESSE NA 

MANUTENÇÃO DA AVENÇA, AFIGURA-SE RAZOÁVEL A SUSPENSÃO 

DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS, ENQUANTO PENDENTE A 

CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO TJRJ. TUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA QUE NÃO SE MOSTRA IRREVERSÍVEL, POIS CASO VENHA A 

SER REVOGADA, OS VALORES DEVIDOS PODERÃO SER COBRADOS. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (0062957-13.2015.8.19.0000 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TJRJ, Relator Des(a). WILSON DO 

NASCIMENTO REIS - Julgamento: 05/11/2015 - VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) [destaquei]. 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. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de liminar, determinando que a parte ré SE ABSTENHA de 

proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e 

venda objeto desta demanda, e que se abstenha de enviar os dados do 

autor ao SERASA e demais órgãos correlatos, até ulterior decisão do 

juízo. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

26/02/2019, às 12h30 – Sala: Conciliação 6, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado dos autores 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 

autora 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 ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista existente entre as partes, inverto o ônus da prova, 

com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011185-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON BUENO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011185-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARISTON BUENO FILHO RÉU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 

304 - SPE LTDA Recebo a emenda à inicial de ID 13158399. Cuida-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas ajuizada 

por Ariston Bueno Filho contra Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 

SPE Ltda. Pretende, sem sede de tutela de urgência, que a parte ré se 

abstenha de proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de 

compra e venda objeto da lide, bem como não envie seu nome para os 

cadastros de proteção ao crédito. Para tanto, alega que firmou contrato de 

compra e venda com a ré, mas optou por rescindi-lo, tendo em vista que 

não possui condições de adimplir com as prestações contratadas, isso 

porque não fora consolidada a venda de sua atual casa no prazo 

necessário para a quitação de parte das parcelas. 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 

acolhimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, 

notadamente porque o compromissário comprador tem direito à rescisão 

do contrato, independentemente da concordância da promitente 

vendedora. Inviável, portanto, a manutenção dos pagamentos diante do 

pedido rescisório. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte autora, que ficará 

impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Este é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Venda e Compra de Imóvel – 

Rescisão – Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão da 

exigibilidade das parcelas contratuais vincendas – Compromissário 

comprador que, mesmo inadimplente, tem direito à rescisão do contrato, o 

que independe da concordância da promitente vendedora – Inteligência da 

Súmula nº. 1 deste E. TJSP – Manutenção dos pagamentos que se mostra 

inviável diante do pedido rescisório – Presença dos requisitos legais do 

art. 294 e ss do NCPC – Decisão mantida - Recurso improvido. 

(2168841-65.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento – TJSP, Relator(a): 

Egidio Giacoia; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 30/11/2016) 

[destaquei]. Assim também entende o e. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EM AÇÃO 

PROPOSTA PELO AGRAVADO OBJETIVANDO A RESCISÃO DE 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA POR 

ELE REQUERIDA NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS JURÍDICOS DO 

CONTRATO, BEM COMO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA A 

EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DO 

FINANCIAMENTO ATÉ A DECISÃO FINAL DA LIDE. AGRAVANTE QUE 

PLEITEIA A REFORMA DA DECISÃO. NÃO TENDO SIDO O AGRAVADO 

IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL E NÃO PERSISTINDO INTERESSE NA 

MANUTENÇÃO DA AVENÇA, AFIGURA-SE RAZOÁVEL A SUSPENSÃO 

DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS, ENQUANTO PENDENTE A 

CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO TJRJ. TUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA QUE NÃO SE MOSTRA IRREVERSÍVEL, POIS CASO VENHA A 

SER REVOGADA, OS VALORES DEVIDOS PODERÃO SER COBRADOS. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (0062957-13.2015.8.19.0000 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TJRJ, Relator Des(a). WILSON DO 

NASCIMENTO REIS - Julgamento: 05/11/2015 - VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) [destaquei]. 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. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de liminar, determinando que a parte ré SE ABSTENHA de 

proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e 

venda objeto desta demanda, e que se abstenha de enviar os dados do 
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autor ao SERASA e demais órgãos correlatos, até ulterior decisão do 

juízo. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte réa com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

26/02/2019, às 11h00 – Sala: Conciliação 6, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado dos autores 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 

autora 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 ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista existente entre as partes, inverto o ônus da prova, 

com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019668-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO (RÉU)

CLAUDIO BARRINUEVO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020425-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo de Id. 15623663 , no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022532-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NEY DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15624093, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017400-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRANE CAROLINE SILVA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15619023, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016876-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ALMEIDA BELARMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15603170, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029385-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. O. (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA BISPO AGUIAR (REQUERENTE)

P. L. M. D. L. (REQUERENTE)

SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL (REQUERENTE)

KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ANDRADE RODRIGUES OAB - MT25078/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e CONTESTAÇÃO a reconvenção, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021811-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIO BATISTA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021811-63.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA EMBARGADO: 

MARCIO BATISTA DA SILVA Trata-se de processo distribuído por 

dependência a feito executivo que tramita perante este juízo. Proceda-se à 

assoc iação des tes  au tos  aos  do  processo de  n º 

1005867-21.2018.8.11.0041. Após, voltem-me conclusos para análise do 

pedido de liminar. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344098 Nr: 14269-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPANSAO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT

 Certifico e dou fé que procedi à republicação da certidão de 

impulsionamento de fls. 281, tendo em vista que o nome do advogado da 

publicação de fls. 282 não corresponde com ao da petição de fls.277

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030809-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELEUSINO ATAIDE PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030809-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZA FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSINO ATAIDE PASSOS RÉU: MALAI 

MANSO HOTEL RESORT S.A. Os autores não lograram êxito em 

comprovar sua condição de miserabilidade financeira, o que autorizaria a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Dessa forma, 

INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. Ressalto, no entanto, a 

possibilidade de parcelamento das custas processuais, conforme se 

verifica na seguinte previsão contida Provimento n°41/2016, da 

Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, in verbis: Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, 

os autores podem requerer o parcelamento das custas processuais e 

taxas judiciárias em até 06 (seis) parcelas mensais, conforme requerido. 

Intimem-se os autores para que efetuem e comprovem o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, ou procedam ao 

requerimento de parcelamento das custas e taxas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito em substituição legal

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038835-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038835-07.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/03/2019 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038855-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038855-95.2018.8.11.0041 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 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 
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conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041964-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BRUNA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Plural - Administradora de Benefícios (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1041964-20.2018.8.11.0041 DESPACHO A autora pretende 

a tutela de urgência para que a parte ré autorize e custeie a sua 

internação para tratamento da doença Piolonefrite não obstrutiva crônica 

associada a refluxo. No entanto, deixou de acostar nos autos relatório 

médico pormenorizado acerca da enfermidade e urgência do tratamento. 

Diante disso, intime-se a autora para emendar a petição inicial e trazer aos 

autos o relatório médico pormenorizado, no prazo de quinze dias. Em igual 

prazo deverá apresentar documento de identificação legível e 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032441-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MESSAS OAB - PR62957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MASSAYUKI SALLES (RÉU)

CLAUDEMIR BERTE (RÉU)

ALDIR WELKE (RÉU)

ILDEMAR BOFF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032441-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE RÉU: ILDEMAR BOFF, 

CLAUDEMIR BERTE, ALDIR WELKE, JAMES MASSAYUKI SALLES O pedido 

liminar formulado no RAI n. 1012793-44.2018.8.11.0000, interposto pelos 

réus, foi parcialmente deferido, determinando que os agravantes agendem 

a entrega da carga no prazo de 24 horas e entreguem o produto dentro do 

prazo estabelecido no agendamento da empresa de destino. Posto isto, 

intimem-se as partes para imediato cumprimento. Cuiabá, 03 de dezembro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027595-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PRETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVMAKER APLICATIVO MOVEL LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLE BOCHNIA FANUCCHI OAB - PR41104 (ADVOGADO(A))

JULIA FREIRE FELIZ OAB - PR46753 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027595-21.2018.8.11.0041 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, 3 de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041832-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS REGINA SILVA COSTA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041832-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAYS REGINA SILVA COSTA NASCIMENTO RÉU: CLARO S/A 

Considerando que a renda apresentada pela autora demonstra que a 

mesma possui condições de efetuar o recolhimento das custas judiciais 

deste processo, intime-a para promover o devido recolhimento e/ou 

comprovar a impossibilidade de o fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de dezembro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042074-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE BRITO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763/O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042074-19.2018.8.11.0041 DESPACHO O autor 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-o para emendar a inicial, no prazo de 

15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos 

autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá, 3 de dezembro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000666-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000666-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista que o acordo constante na petição de id. 13596004/13595827 não 
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está assinado pelo patrono da ré, intime-se para ratificação, em 05 (cinco) 

dias. Após, concluso para homologação. Cuiabá, 3 de dezembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422030 Nr: 7172-38.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BOSCOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pelas partes às fls. 

206/217,2018/230 é tempestivo, sendo assim, nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar às partes 

para apresentar as suas contrarrazões ao recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857676 Nr: 59905-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO REYES TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/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 exequente para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332399 Nr: 3236-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE LIN DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgêncio de Lima - OAB:OAB/MT 11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/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 manifestar 

sobre a correspondência devolvida juntada à fl. 126, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832451 Nr: 38045-16.2013.811.0041

 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: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES ROBERTO, SONADIR REIS 

ROBERTO, ANTONIO MARCOS GULARTE, EVA GOMES SIMÃO, JOÃO 

BATISTA SIMÃO, JOÃO OLINDO SIMÃO FILHO, JACKSON GOMES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, TULIO 

MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 Certifico que, nesta data, cadastrei o Sr. Julierme Romero como 

exequente e o Sr Divino Gomes Roberto e a Sra Sonadir Reis Roberto 

como executados no cumprimento de sentença de honorários. Assim, 

procedo a republicação do Despacho de fl. 1.078.

"A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera, razão pela qual defiro o 

bloqueio de veiculo no sistema Renajud.

Intimem-se os executados da penhora do veiculo realizada via Renajud 

(restrição anexa), bem como para que indiquem o local onde o mesmo se 

encontra para que possa ser avaliado.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Certifico que o médico perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo designou a 

perícia para o dia 21/01/2019, à partir das 8hs, por ordem de chegada, a 

realizar-se no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, 

Galeria 24 de Outubro, sala 8. Bairro Popular, em Cuiabá-MT. Informo que o 

periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS, ETC.) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Art. 482, VI, da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827266 Nr: 33149-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO NEIRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859-SP

 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. 130/132, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783081 Nr: 36768-96.2012.811.0041

 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: SOMPO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ELOI SPIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÁCO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A

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

- OAB:16240

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010618 Nr: 27850-98.2015.811.0041

 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: ANGELA CRISTINA DA SILVA PAIXÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 09:00h, 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) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780845 Nr: 34413-16.2012.811.0041

 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: RUTHNALVA DIAS SANTOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CORREA GALVÃO, CLAUDIO 

MARCELO RAMOS GALVÃO, ESPÓLIO DE MARCILHA RAMOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, VERA LÚCIA 

MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14.566 /MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Certifico que Recurso de Apelação interposto pela parte autora às fls. 

404/427 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões ao Recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162827 Nr: 37107-16.2016.811.0041

 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: DEMAIR DE SOUZA PARRON

 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:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 12.333

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 08:30h, 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) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. 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.: 1158725 Nr: 35402-80.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MORO

 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:5736/O

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 08:45h, 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) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. 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.: 1098690 Nr: 10044-16.2016.811.0041

 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: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO, MARIA DAS 

DORES SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117417/SP

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

203/214 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.: 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

 Certifico que o médico perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo designou a 

perícia para o dia 21/01/2019, à partir das 8hs, por ordem de chegada, a 

realizar-se no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, 

Galeria 24 de Outubro, sala 8. Bairro Popular, em Cuiabá-MT. Informo que o 

periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares (radiografias, etc.) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Art. 

482, VI, da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Certifico que o médico perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo designou a 

perícia para o dia 21/01/2019, à partir das 8hs, por ordem de chegada, a 

realizar-se no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, 

Galeria 24 de Outubro, sala 8. Bairro Popular, em Cuiabá-MT. Informo que o 

periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares (radiografias, etc.) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Art. 

482, VI, da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 14 de 428



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo designou a 

perícia para o dia 21/01/2019, à partir das 8hs, por ordem de chegada, a 

realizar-se no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, 

Galeria 24 de Outubro, sala 8. Bairro Popular, em Cuiabá-MT. Informo que o 

periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares (radiografias, etc.) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Art. 

482, VI, da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Certifico que o médico perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo designou a 

perícia para o dia 21/01/2019, à partir das 8hs, por ordem de chegada, a 

realizar-se no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, 

Galeria 24 de Outubro, sala 8. Bairro Popular, em Cuiabá-MT. Informo que o 

periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares (radiografias, etc.) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Art. 

482, VI, da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 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

 Certifico que o médico perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo designou a 

perícia para o dia 21/01/2019, à partir das 8hs, por ordem de chegada, a 

realizar-se no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, 

Galeria 24 de Outubro, sala 8. Bairro Popular, em Cuiabá-MT. Informo que o 

periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares (radiografias, etc.) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Art. 

482, VI, da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1039135 Nr: 41216-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por AMANDA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte 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$ 800,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136657 Nr: 25903-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDIE HUGO FREITAS DE SÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

EDDIE HUGO FREITAS DE SA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 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.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 29 

de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141957 Nr: 28290-60.2016.811.0041

 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: ROBERTO NERE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ROBERTO NERE DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 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.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 29 

de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883177 Nr: 18655-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SALES DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI 

- OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Wambier, Yamasaki, Bevervanço e Lobo 

Advogados - OAB:2.049

 Certifico que os Recursos de Apelação apresentados pela partes às fls. 

212/221 e fls. 222/229 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação às partes para apresentarem suas contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038588-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE APARECIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038588-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038958-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GONCALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038958-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005115-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JORGE DOS REIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005115-49.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 
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gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a carteira de 

trabalho do autor consta que a última anotação se deu em 2011, 

entretanto, o extratos de suas faturas de energia mostra que o mesmo 

adimpliu débitos de consumo de mais de R$600,00(seiscentos reais), 

razão pela qual foi determinada a sua intimação para que apresentasse 

cópias dos seus extratos bancários dos três últimos meses. Todavia, 

mesmo intimado, o autor, deixou de comprovar sua renda, não 

demonstrando, dessa forma, que faz jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 02 parcelas iguais e sucessivas. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030371-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA MARIA SILVA NOVAS (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação Data: 27/03/2019 Hora: 09:52 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 3 de 

dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031143-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEY ROCHA PORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação Data: 20/02/2019 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 3 de 

dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003665-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036509-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035433-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - SP207681 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Exequente, via DJE para 

manifestar sobre a petição de ID. 16692675, no prazo de 5 (cinco) dias. 
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Cuiabá, 27 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006961-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008959-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA LIMA DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 28 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019464-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARIA LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIVANIA LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCINILDA DA SILVA LUCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BORTOLINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018577-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR VIANA MOURATO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 28 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019257-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

V S DE AMARAL JUNIOR EIRELI (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 28 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024894-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO E ROCHA LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 28 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005255-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

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

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA FORTES ZYS DE MELLO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023905-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

impugnar os embargos a monitória, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

29 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007049-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IN BRINDES PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019294-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A BISPO DE SOUZA COMERCIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 29 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1029673-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ATTICIATI OAB - BA35846 (ADVOGADO(A))

BOLIVAR FERREIRA COSTA OAB - BA5082 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DIAS OAB - BA18345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LSP SHOPPING LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 29 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015766-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGET JOSE GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR OAB - 

MT17616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1026629-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CARVALHO VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MICHELONI DA SILVA OAB - RJ66597 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FLORENCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007502-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DO COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004682-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040626-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido (STJ, 3ª Turma. 

AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso 

o autor não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 

últimos extratos de suas contas bancarias. Intime-se a parte autora para 

que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Por fim, intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as partes, 

conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040814-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido (STJ, 3ª Turma. 

AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso 

o autor não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 

últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033178-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIKE MARLLON DA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033178-84.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos . Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039066-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039066-34.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos . Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039144-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039144-28.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos . Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032367-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DEFENDI VEDOVATO FERIS (REQUERIDO)

CONFTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

JORGE CARLOS RODRIGUEZ FERIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte autora pretende 

obter o benefício do parcelamento das custas processuais, no entanto, 

observa-se que a demandante é Pessoa Jurídica, e como tal, torna-se 

indispensável que ela comprove documentalmente sua hipossuficiência 

momentânea, preenchendo os requisitos para alcançar o benefício. Dos 

diversos documentos, não há comprovação contábil que a empresa, ora 

autora, encontra-se em situação de comprometimento financeiro. Neste 

sentido é a jurisprudência do TJ/MT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se 

tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão da 

justiça gratuita, a prova da hipossuficiência. Assim, ausente a prova da 

precariedade econômica da pessoa jurídica o indeferimento é medida que 

se impõe. (AI 132928/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no 

DJE 07/12/2016). Assim, intime-se a parte Requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos prova da sua 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade judicial (art. 99, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 20 de 428



§2º do Código de Processo Civil). Intime-se a parte autora para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035388-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL DO CARMO 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035388-11.2018.8.11.0041. Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

aquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5° XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. No caso, a parte autora requer a gratuidade da justiça, todavia, 

deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional, 

limitando-se a dizer que se encontra desempregado, sem fazer prova de 

tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado, não significa 

que não tenha profissão. Diante do exposto, intime-se a parte requerente, 

via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, bem 

como, informando sua qualificação profissional conforme estipula o artigo 

319, II do CPC, e ainda, para demonstrar que faz jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art.321, paragrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035786-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FER.ENG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016655-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G W CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAVITEC CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 30 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000231-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DA SILVA SELESTRINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

BRUNA GHETTI (RÉU)

CAROLINA COSTA SOARES PACCOLA (RÉU)

CESAR TAUJI TAKANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 30 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019327-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO BRIANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BETONI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA INES BETONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 30 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007324-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO(A))

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RUELIS (RÉU)

MARCO AURELIO SALES DE SALES (RÉU)

DEUZELDY MOREIRA DE AVILA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 30 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018663-78.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSSON GALESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COLOGNESE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT0004699A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para manifestar 

sobre a proposta dos honorários periciais, havendo concordância, as 

partes deverão comprovar o depósito dos honorários periciais de forma 

rateada (50% para cada), no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de 

novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006823-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA NUNES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 3 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021417-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 3 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394201 Nr: 29589-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS, JANONE DA SILVA PEREIRA, OILSON 

AMORIM DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIK VEICULOS LTDA

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

OAB:7055-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, OILSON 

AMORIM DOS REIS - OAB:7035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA PERON MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 288785 Nr: 9380-97.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAÇO ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SONTAG CORRÊA DA 

COSTA - OAB:10.647, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 288785

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados as fls. 121, para 

manifestação acerca do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1040528-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Rosa Figueiredo ajuizou a presente Ação de Reintegração de 

Posse com pedido de Liminar em face de Lindnaldo de Oliveira Novais, 

ambos qualificados na inicial. A Requerente relata ser proprietária de 

imóvel situado no Loteamento Ouro Fino, lote 26, quadra 06, com área de 

1.652,40m², nesta Capital. Aponta que o Requerido invadiu referido bem e 

que buscou solucionar o impasse de forma amigável, sem êxito. Requereu, 

liminarmente, a reintegração na posse do imóvel objeto da lide. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatei o necessário. Decido. A Autora 

objetiva a reintegração na posse do imóvel situado no Loteamento Ouro 

Fino, lote 26, quadra 06, nesta Capital. Sobre o tema, o Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 560. O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. 

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Desta forma, podemos ver que 

a norma legal visa proteger aquele que detém a posse, pouco importando 

quem é o titular do direito de propriedade. A propósito, Humberto Theodoro 

Júnior ensina em seu "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 18ª ed., 

Editora Forense, às págs. 422, que: "Cada parte, portanto, tem o ônus de 

provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo 

juiz na solução do litígio”. “Quando o réu contesta apenas negando o fato 

em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai 

sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a 

causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu 

pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus". "Por outro lado, de 

quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de 

apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que 

deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta 

equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova". Portanto, 

cabe a Autora comprovar que detinha a posse e que a perdeu para o 

Requerido. Registre-se que a posse é consubstanciada no exercício 

material de poder sobre a coisa, é tê-la à sua disposição, denotando-a 
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qualquer ato que demonstre a exteriorização do domínio, revelando o 

possuidor aos demais sua relação de dominação sobre a coisa, de forma 

a demonstrar a toda à coletividade que diligencia no sentido de proteger 

seu direito sobre o bem de forma ostensiva. Nesse contexto, observo que 

a Requerente não comprova os requisitos necessários ao deferimento do 

pedido, em especial a sua posse sobre o imóvel objeto da lide. Nesse 

contexto, a Requerente não junta nenhuma prova de que estava na posse 

do bem esbulhado, pelo contrário, conforme se vê do procedimento 

administrativo conduzido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT que 

desmembrou o imóvel em favor da Autora (ID 16653172 e ID 16653175), 

verifico que o seu endereço residencial foi consignado à Rua Campinas, 

nº. 202, Bairro Morada da Serra, local diverso do imóvel objeto da lide. 

Registro que a aquisição da propriedade não necessariamente exprime o 

exercício da posse, pois o direito real e o possessório não se confundem. 

Logo, não há que se falar no deferimento da tutela possessória liminar, por 

não restar preenchidos os requisitos elencados no artigo 561 do Código 

de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. EXERCÍCIO DA POSSE 

NÃO COMPROVADO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO DEMANDANTE 

QUE NÃO NECESSARIAMENTE EXPRIME O EXERCÍCIO DA POSSE. DIREITO 

REAL E POSSESSÓRIO QUE NÃO SE CONFUNDEM. PRESSUPOSTOS DO 

ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SATISFEITOS. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não preenchidos os requisitos legais 

estampados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a 

decisão que denegou a tutela possessória liminar, mormente porque a 

titularidade do domínio não implica necessariamente o exercício da posse 

pelo proprietário. (TJ-SC, AG 20130345605 SC 2013.034560-5, 6ª Câmara 

de Direito Civil, Relator Stanley da Silva Braga, julgado em 11/09/2013). 

Diante do exposto, indefiro a liminar possessória reivindicada na inicial. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se o requerido para contestar a ação em 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Civil, sob 

pena de revelia. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002040-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CESAR NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHUBER LEITE BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Ante o contido na petição de ID 165888812, defiro o pedido 

contido no item “26”, por consequência, expeça-se com urgência o 

mandado de constatação conforme pugnado. Com o retorno do mesmo, 

venham os autos imediatamente conclusos para análise do novo pedido de 

tutela de urgência contido na petição supracitada. No mais, intime-se a 

parte Requerente para que promova a citação da parte Requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023485-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DITORRO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro o pedido contido na petição de ID 15733239, por 

consequência, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de 

Rondonópolis/MT com a finalidade de avaliar os bens imóveis matriculados 

sob o número 33.008 e 50.077, ambos penhorados nos autos (termo de 

penhora contido em ID 10363587). Com o retorno da missiva, intimem-se 

as partes para se manifestarem no prazo legal. No mais, certifique o 

decurso do prazo para a parte Executada apresentar Embargos à 

Execução. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023492-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINTO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Maria Pinto da Fonseca opôs Embargos de Declaração em ID 

14898647, alegando a existência de contradição na determinação 

prolatada nos autos em ID 14769443 relativa a emenda a inicial. Certidão 

de tempestividade em ID 14925856. Relatado o necessário. Decido. Sendo 

tempestivo, recebo os embargos declaratórios. Observa-se a existência 

de vício na decisão recorrida, pois é incontroverso nos autos que as 

normas citadas na decisão de ID 14769443 são exigíveis tão somente 

quando a ação de usucapião possuir como objeto imóvel rural, conforme 

bem asseverou a parte Autora, ora Embargante, o que não é o caso dos 

autos. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código 

de Processo Civil, acolho os embargos declaratórios opostos para revogar 

a decisão proferida em ID 14769443, consequentemente, passo ao 

recebimento da ação. Defiro a assistência judiciária gratuita a Requerente, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado 

na inicial. Citem-se, pessoalmente, os confinantes (art. 246, §3º, do CPC), 

e por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, inciso I, do CPC). Cite-se a Requerida 

para, querendo, contestar a presente no prazo legal, consignando no 

mandado as advertências legais. Transcorrido o prazo para apresentação 

de defesa, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério 

Público Estadual para manifestação (art. 178, inciso I, do CPC). Proceda a 

inclusão da União, Estado e Município como terceiro interessado. Após, 

cientifiquem os referidos entes, para que manifestem eventual interesse 

na causa, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, consigno que a Requerente 

é pessoa idosa, portanto, o presente deverá ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos do artigo 1048, I, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030656-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. R. M. L. (REQUERENTE)

SIRLEI FATIMA ROMANZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOC BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MATO GROSSO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. L. R. R., menor impúbere, devidamente representado por sua 

genitora Sirlei Fátima Romanzini, ajuizou a presente Ação de Rescisão 

Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa de 

MT Ltda – Unidade Centro e Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos. O Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinado a suspensão das cobranças das demais parcelas junto ao 

cartão de crédito de titularidade da genitora do autor, referente ao negócio 

firmado com a primeira Requerida. Com a inicial vieram documentos. 

Emenda a inicial contida em ID 15759712. Relatado o necessário, decido. 

De início, recebo a emenda da inicial contida em ID 15759712, bem como 
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seus documentos, por consequência, defiro os benefícios da gratuidade 

judicial em favor do Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito se evidencia pelo Contrato de Prestação de Serviços firmado entre 

as partes (ID 15356989, 15356990, 15357141, 15357142, 15357143 e 

15357152), bem como pelas faturas do cartão que demonstram a 

cobrança das 05 (cinco) primeiras parcelas relativas ao negócio jurídico 

firmado entre as partes (ID 15357146, 15357147, 15357148, 15357149 e 

15357150) e a insatisfação do Autor com os serviços prestados pela 

primeira Requerida, inclusive, com a demora no cancelamento das demais 

cobranças após o pedido de cancelamento. Por sua vez, a urgência do 

pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que o Requerente 

possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a prolação da 

sentença. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

defiro a tutela de urgência para determinar que as Requeridas suspendam 

as cobranças das parcelas a vencer perante o cartão de crédito 

identificado nos autos de titularidade da genitora do Autor, no prazo de 05 

(cinco) dias. No que se refere ao pedido de 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; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Com base no artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11 de março de 

2019, às 10:00 horas, a ser realizada na Sala 04 da Central de Concliação 

instalada neste Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado 

que a ausência injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte 

requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC), bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se 

não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação 

(art. 335 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037609-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE TARSO ANDRADE BARRETO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037609-64.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035202-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN RODRIGUES 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035202-85.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 
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representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010031-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BARBOSA E SILVA (RÉU)

JOSE WILSON DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

PJE nº1010031-29.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, As partes Requeridas 

ofereceram CONTESTAÇÃO e RECONVENÇÃO (ID;n;15119262) e 

comprovaram o recolhimento das custas processuais no id.n.15180016. 

Diante da tempestividade certificada, com fulcro no artigo 343 do CPC, 

RECEBO A RECONVENÇÃO manejada pelos Requeridos JOSÉ WILSON DA 

SILVA e CLAUDIA BABORSA E SILVA. Tendo em vista a informação 

trazida pelos Requeridos/Reconvintes de que o imóvel sub judice teria sido 

objeto de sublocação pela parte Requerente/Reconvinda e a existência de 

débitos condominiais desde o mês 11/2015 além de débitos de IPTU, 

DEFIRO os pedidos formulados nos itens “f” e “g”. Expeça-se MANDADO 

DE INTIMAÇÃO ao CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDERE e ao 

DETENTOR/LOCATÁRIO DO IMÓVEL sub judice, situado à Rua João de 

Barros, quadra 19, lote 08, bairro Jardim Imperial, nesta urbe, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente toda documentação pertinente ao 

imóvel, tais como cópia do contrato de aluguel, cadastro de moradores 

para autorização de entrada/saída do condomínio, etc... DETERMINO ainda 

a INTIMAÇÃO do DETENTOR/LOCATÁRIO DO IMÓVEL para que efetue os 

pagamentos dos alugueres relativo ao imóvel em conta vinculada ao 

presente feito, devendo o Sr. Meirinho no ato do cumprimento da ordem, 

obtenha os dados dos atuais moradores do referido imóvel. INTIME-SE a 

parte Autora/Reconvinda para apresentar impugnação e contestação à 

reconvenção, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para 

ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028396-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, A parte exequente vem requerer o levantamento do valor 

depositado pela parte executada nos autos, deixando de se pronunciar 

quanto ao pedido de extinção formulado nos autos. Assim, para fins de 

extinção do feito, postergo por ora a apreciação do pedido de 

levantamento formulado nos autos, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao pedido de extinção do feito, 

sob pena de preclusão e concordância tácita. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido formulado no Id 

15735921. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009229-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JOAO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDNO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCAL RIBEIRO TOCANTINS (AUTOR(A))

LOURDES MARGARIDA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

LOURDES MARIA TOCANTINS (AUTOR(A))

JOSE CLAUDIO FERREIRA (AUTOR(A))

LEOBELINA RONDON DA SILVA (AUTOR(A))

ANADIR BENEDITA DA SILVA KOPP (AUTOR(A))

MARIA CANDIDA MOREIRA (AUTOR(A))

ADAIR SEVERINA MOTTA (AUTOR(A))

ADEMAR HONORIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

JOVENITA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001862-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PACIFICA DE SOUZA (AUTOR(A))

SIMONE ATAIDE DA SILVA (AUTOR(A))

CATARINA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIANO DE JESUS SOUSA (AUTOR(A))

MARIA IZENE FAGUNDES (AUTOR(A))

SARA DAS DORES PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA DO SOCORRO SANTOS (AUTOR(A))

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

MARCIA ROSA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

VANIR APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON ALOISIO MAYER (AUTOR(A))

LUCIO MIRANDA DA COSTA (AUTOR(A))

BASILIO DAMACENA MEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

ROSEANE SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FRANCISCA FRANCINETE MAIA (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar as contestações ofertadas nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003743-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA (AUTOR(A))
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DOMINGAS CESARINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

ELTON COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA EMERENCIANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SAULO JACINTO DE OLIVEIRW (AUTOR(A))

JOAQUINA VICENTINA MONTES CARDOSO (AUTOR(A))

EDMARCOS VERSALLI CARDOSO (AUTOR(A))

IRMA DE JESUS LOPES (AUTOR(A))

CAMILA FERNANDA CHIQUITO (AUTOR(A))

SONIA REGINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

SHIRLEY PAULA DE SOUZA ALMEIDA DE MELO (AUTOR(A))

JORACY DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

EVERTON PRATES COLUCCI (AUTOR(A))

FLAVIANA CARLOTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

WALCIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

MARLEY MENDES ARAUJO (AUTOR(A))

ZILDOMAR ALVES VARANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar as contestações ofertadas nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015184-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ROSA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da condenação de ID: 16076683.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020632-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019410-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO BEZERRA 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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019418-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS ROLIM DE MORAIS (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, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019420-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENIR JAQUES 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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021191-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024303-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA PARDIM (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025122-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO IBRAHIM DO PRADO (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, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024633-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026090-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL VIEIRA SOUSA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023421-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARVIN LUCAS ALE NADAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021636-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026128-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CARMONA CASSAROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027353-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA JANETE MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017045-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DE ARRUDA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016523-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015366-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTANA FALANQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015526-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMANCIO DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011891-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (AUTOR(A))

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto Carlos de Oliveira (RÉU)

Angela Maria Figueroa de Oliveira (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, 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: 1022307-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA SILVA BISEWSKI (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, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022257-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES 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, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019949-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025238-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ABREU DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027651-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ANDREY PASSOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027702-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LAUREANO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024932-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEPOMESSANA PIRAGIBE PANHAN (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015112-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R GONZALES DE SOUZA - ME (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 28 de 428



Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 09:00 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: 1006720-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERY VIEIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012077-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRITIS BRITO DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB BARBOSA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016592-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041161-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES FURTADO DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534/O 

(ADVOGADO(A))

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1041161-37.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Saliento que, a despeito 

da qualificação pessoal (aposentado) e o documento anexado ao 

Id.16736497, a conjunta do negócio jurídico submetido nos autos, bem 

como a existência de informação complementar relativa a renda declarada 

pelo Requerente, inviabiliza neste momento a integra análise do pedido de 

gratuidade judiciária formulado. 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, bem como outros elementos de prova capaz de 

corroborar a alegação de insuficiência 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038025-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAN CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1038025-66.2017.8.11.0041(p) VISTOS, INDEFIRO o pedido 

formulado no id.14073111 , haja vista que a citação por meio eletrônico 

depende do cadastro em portal próprio, cuja obrigatoriedade restou 

imputada somente às empresas públicas e privadas, o que não é o caso 

da parte Requerida, nos termos do §1o do artigo 246, V do CPC e dos Art. 

5º e 6º da Lei nº 11.419 de 2006, in verbis: Art. 5o As intimações serão 

feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na 

forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, 

inclusive eletrônico. (...) Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do 

art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas 

as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por 

meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. 

INTIME-SE a parte Autora no prazo de 05(cinco) dias promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. CUMPRA-SE. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041476-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIOS AMORIM 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais. 

No caso, o pedido vem instruído com os documentos necessários 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago pela requerida 

administrativamente. Assim, presumindo como verdadeira a condição 
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econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, 

data para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042040-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente menor representado por 

sua genitora, requerendo a gratuidade da justiça, sob a alegação de não 

possuir condições financeiras capaz de arcar com os encargos 

processuais. O pedido preenche os requisitos exigidos pelo artigo 319 do 

CPC, estando acompanhado dos documentos indispensáveis. Assim, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

concedo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do NCPC. Anotem-se. No 

caso, resta demonstrado que ouve a postulação administrativa, com 

decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora sem 

ser atendido. Assim, fundamentado no que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041869-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILMA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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 os encargos processuais. O pedido preenche os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, vindo instruído com os documentos 

indispensáveis. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041909-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar os encargos processuais. O pedido preenche os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, vindo instruído com os documentos 

indispensáveis. 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 
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que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042036-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO GETULIO LOHMANN ZIMMERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar os encargos processuais. O pedido preenche os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, vindo instruído com os documentos 

indispensáveis. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041277-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar os encargos processuais. O pedido preenche os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, vindo instruído com os documentos 

indispensáveis. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042077-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE LAVANDOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

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 os encargos processuais. O pedido preenche os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, vindo instruído com os documentos 

indispensáveis. 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041480-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISRAIME FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. No caso, a parte autora requer a gratuidade da justiça, todavia, 

deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional, bem como 

deixa de fazer prova nos autos de tal alegação. Diante do exposto, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, bem como, para informar a qualificação 

profissional do requerente conforme estipula o artigo 319, II do CPC, e 

ainda, demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no 

feito o documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência 

(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de 

renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014465-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018897-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem 

custas remanescentes e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido 

a angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018124-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023551-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERGIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007070-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008381-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARBOSA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005438-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO AMORIM PEREIRA (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))
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Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008686-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO 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, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 852857 Nr: 55631-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA FOMENTO MERCANTIL LTDA ME, MAURO 

AUGUSTO LAURINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PEREIRA MOURA, JULIANA BORGES 

MOURA, LUBIA DANTAS TENUTA

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

OAB:8331/O

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329015 Nr: 1456-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, CRISTINA BELLÓ - OAB:6345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Cristina Bello, para 

devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 189450 Nr: 37365-12.2005.811.0041

 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): DÁRIO CASTRO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR VIANNA 

GOMES - OAB:2713-A/MT

 Código: 189450

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 127/128. Lavre-se novo termo de penhora em 

relação aos imóveis das certidões de fls. 133/134 (7º Ofício); fls. 135/136 

(7º Ofício); e; fls. 137 (5ºOfício).

 Após, intime-se a exequente para comprovar o registro das penhoras nas 

matrículas dos imóveis, bem como indicar os endereços dos bens para a 

expedição do mandado de avaliação. Fixo o prazo de 15(quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 791144 Nr: 45217-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NICOLA SADDI, ESPÓLIO DE ZILDA 

MUBARACK SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR TADEU BICUDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 791144

 Vistos, etc.

 Havendo habilitação por inventariante, que comprovou essa condição, 

incidente na espécie os artigos 687 e 688 do CPC.

 Assim, DEFIRO a substituição, devendo ser retificado o registro no polo 

ativo, inclusive na Distribuição, passando a constar ESPOLIO DE NICOLA 

SADDI e ESPOLIO DE ZILDA MUBARACK SADDI, representados por 

MÍRIAN NICOLA SADDI.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, impulsionando a execução, no prazo de 05(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344997 Nr: 15214-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GESUALDO GARIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18798/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 Código: 344997

 Vistos, etc.

 Em face do teor do ofício juntado as fls. 310, determino que seja 

novamente oficiado ao 3º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São 

Paulo/SP, para os fins determinados na decisão de fls. 299, com as cópias 

necessárias ao cumprimento da ordem judicial, consignando no expediente 

a ser enviado que o requerente é beneficiário de Justiça Gratuita (fls. 45).

Outrossim, em razão da resposta do Detran/SP, acostada as fls. 317, 

INTIME-SE o banco requerido (via DJE) para que efetue a baixa do 

gravame existente no prontuário do veículo KASINSKI/COMET 250, chassi 

93FGT25088M001763, PLACAS DZN 6346, no prazo improrrogável de 

15(quinze) dias.

Para o caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 871644 Nr: 10794-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE NORONHA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula de Lima Fank - 

OAB:6025/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 140/141, mantendo-se incólume 

as penhoras efetivadas as fls. 139.Por corolário, DEFIRO o levantamento 

dos valores penhorados em favor do exequente. Expeça-se o respectivo 

Alvará, para crédito na conta bancária a ser indicada, no prazo de 05 

(cinco) dias.Após, em igual prazo, manifeste-se o exequente requerendo 

o que entender de direito.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 28 de 

novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214323 Nr: 23307-04.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE-ME, JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT, MIGUEL JUARES RAMIRO 

ZAIM - OAB:4.656/MT

 Código:214323

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados as fls. 1.315, para 

manifestação acerca do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370781 Nr: 7284-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO FONTANELLE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEC GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 370781

Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de desconsideração da personalidade Jurídica 

aviado, determino a intimação do exequente para que apresente a certidão 

simplificada da empresa executada, a ser obtida na Junta Comercial, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449068 Nr: 22273-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à 

execução.Por corolário desta decisão, DESCONSTITUO a penhora 

efetivada sobre o bem imóvel de matrícula nº 90.491.Em consequência, 

deve a secretaria deste Juízo lavrar novo termo de penhora, somente em 

relação ao imóvel de matrícula 33.121 (fls. 134), do 6º Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, cabendo ao exequente a averbação na 

matrícula da propriedade mediante a apresentação do Termo na respectiva 

serventia registral (CPC, artigo 844), comprovando-se o registro no 

processo, com a apresentação da certidão atualizada da matrícula do 

referido bem.Após cumpridas as determinações supra, expeça-se 

mandado de avaliação do bem imóvel penhorado, competindo ao 

exequente as medidas necessárias à localização da área para o referido 

fim.Por fim, verifico inconsistência no último demonstrativo atualizado do 

débito apresentado pelo exequente com a petição de fls. 117/119, pois 

está muito divergente daquele apresentado as fls. 94, onde foram abatidas 

as parcelas pagas pelo devedor, bem como acrescentada a multa pelo 

descumprimento do acordo.Feitas essas considerações, intime-se o 

exequente para apresentação do demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 05(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 27 de 

novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718977 Nr: 14703-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. COIMBRA IMÓVES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAISSAL CALIL - 

OAB:14416/MT

 Código: 718977

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a executada foi 

pessoalmente citada e constituiu defensor na fase de conhecimento, 

apresentando contestação.

No entanto, o patrono renunciou aos poderes a ele conferidos, não sendo 

mais a requerida localizada nos endereços obtidos pela autora e pelo 

Juízo.

Deste modo, considerando que a executada não constituiu novo defensor 

no processo, e, considerando ainda que é obrigação das partes manterem 

seus endereços atualizados nos autos, o processo prosseguirá à sua 

revelia.

Por corolário, sendo a devedora revel, desnecessária a sua intimação 

pessoal, pois os prazos contra ela fluem a partir da data da publicação 

dos atos decisórios na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do 

CPC.

Nesse contexto, intime-se a exequente para impulsionar a execução, 

indicando bens de propriedade da executada, passíveis de penhora, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 441524 Nr: 17974-95.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUZA 

SPOLADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão e bloqueio da CNH e 

dos cartões de crédito da executada. Outrossim, determino a inserção de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Expeça-se ofício ao Serasa 

para inclusão do nome da executada naquele cadastro de inadimplentes, 

relativamente ao débito perseguido nesta execução. Após, intime-se a 

exequente para os requerimentos que entenderem necessários, no prazo 

de 05(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 27 de novembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786169 Nr: 40057-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIDNEY GONÇALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROGERIO AMERICO GOMES, 

ROBERTO BOTURA, MARIA DE LOURDES ALONSO BOTURA, LUCIA DE 

FATIMA FRANCOLIN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR. Q. LUZ - 

OAB:OAB/GO 23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA FRANZOLIN - 

OAB:11921

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 121/124 e 

DETERMINO O IMEDIATO DESBLOQUEIO de 70% (setenta por cento) dos 

valores penhorados, mantendo-se a penhora sobre o restante.Após a 

liberação do percentual supra indicado aos devedores, expeça-se Alvará 

do remanescente, em favor do exequente. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá 

(MT), 27 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798953 Nr: 5372-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI SOARES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURY CARDOSO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A/MT

 Código: 798953

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 87. Oficie-se ao Sexto Serviço Notarial e Registral 

desta Capital para que promova a baixa da anotação registrada na 

matrícula nº 67.368, oriunda destes autos, com brevidade.

 Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 86.

Intime-se. 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.: 1093465 Nr: 7712-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20.910/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Ante o exposto, DESTITUO a empresa expert constituída as fls. 110, para 

em seu lugar nomear como perito do juízo, GUSTAVO SANTOS BRITO DE 

MORAES, Engenheiro Elétrico, que pode ser localizada na Av. Dr. José 

Feliciano de Figueiredo, nº 83, Piazza di Siena, T2 – 103, bairro Porto, 

C u i a b á / M T .  T e l e f o n e :  ( 6 5 )  9 9 8 1 3 - 4 8 6 5 ,  e m a i l : 

gustavosbmoraes@gemail.com, para realizar a perícia técnica 

determinada nestes autos, independente de compromisso, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos 

trabalhos.Intime-se o profissional acima nomeado para no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se aceita o encargo, e em caso positivo, apresentar 

sua proposta de honorários, condizente com o trabalho a ser 

desempenhado.Após, ouçam-se as partes, em igual prazo.Intimem-se. 

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.: 301415 Nr: 13965-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON MIRANDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDE MARIA MAZER NOGUEIRA, ARGEU 

FOGLIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON MIRANDA COSTA - 

OAB:12792-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, OSCAR 

CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002/MT, PAULO ROGÉRIO 

DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B/MT

 Código: 301415

 Vistos, etc.

 Primeiramente, remetam-se estes autos ao Cartório Distribuidor para a 

alteração do polo passivo desta demanda, considerando que a pessoa de 

Elide Maria Mazer Nogueira não deixou de ocupar o polo ativo, ou seja, foi 

indevidamente inserida no polo passivo desta demanda.

Outrossim, no que tange ao acordo de fls. 427/430, impossível a sua 

homologação na forma como apresentado, eis que a verba de 

sucumbência em execução, não pode ser pactuada pelos litigantes, pois 

pertence ao anterior advogado da exequente, Dalton Miranda Costa.

Em face do exposto, não há que se falar em designação de audiência de 

conciliação, mormente porque as partes podem transigir a qualquer tempo, 

não havendo necessidade de designação de solenidade para esse fim.

Por fim, intime-se o exequente, credor de honorários sucumbenciais, para 

requerer o que entender de direito, impulsionando a execução, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Intime-se. 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.: 243252 Nr: 11788-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BARROS VIRGOLINO, PAULO HENRIQUE 

DE BARROS VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO, 

SERGIO LUIZ ROPCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT, RODRIGO 

RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 DECIDO.À vista do extrato bancário juntado pelo executado, percebe-se a 

existência de depósito nominado de verba salarial, no entanto, analisando 

o pedido de desbloqueio, em cotejo com o aludido extrato, não é possível 

concluir qual é o valor do salário do executado, havendo divergência entre 

o valor creditado na conta a título de provento, bem como o valor indicado 

no pedido. Frise-se que o executado não apresentou seu comprovante de 
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rendimentos.Não obstante, com parcial razão o executado, pois não há 

dúvidas que a verba salarial mensalmente percebida – ainda que não se 

saiba ao certo qual o seu valor - foi atingida pelo bloqueio, razão pela qual 

possível o desbloqueio de parte desse valor (salário), na proporção de 

70% (setenta por cento).Explica-se. A legislação processual civil 

prescreve que os vencimentos provenientes do trabalho pessoal, 

destinados ao sustento do ente familiar, possuem natureza alimentar e, 

por tal motivo, se tornam impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Entretanto, a 

jurisprudência admite a penhora de 30%(trinta por cento) dos rendimentos 

do devedor, uma vez que referida constrição preserva tanto o 

cumprimento das obrigações assumidas quanto a proteção aos 

rendimentos necessários ao sustento daquele que deve. A constrição 

neste percentual permite a amortização da dívida, sem, contudo, ferir a 

dignidade do devedor, dando-lhe condições de subsistência.Nesse 

sentido, a jurisprudência:“(...).Contudo, não há como determinar o 

desbloqueio de 70% (setenta por cento) da verba salarial do executado 

sem saber qual o seu valor.Deste modo, intime-se o executado referido no 

preâmbulo, para que apresente nos autos seu comprovante de rendimento 

mensal (salário), relativo ao período do bloqueio, no prazo de 05(cinco) 

dias. Após, voltem-me os autos conclusos, imediatamente.Intime-se. 

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.: 737026 Nr: 33487-69.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA para CONDENAR a 

parte Requerida LUIS CARLOS DE LARA, ao pagamento do valor das 

faturas relacionadas às fls. 20, no importe de R$ 12.613,96 (doze mil, 

seiscentos e treze reais e noventa e seis centavos), acrescido de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

vencimento de cada fatura.CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042114-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA TAGLIATE DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA OAB - MT15893/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1042114-98.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por IDALINA 

TAGLIATE DA CUNHA, em face da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, 

com a finalidade de compelir a parte Requerida fornecer medicamento e 

autorizar/custear procedimento médico indicado ao restabelecimento pleno 

da saúde da Autora. Discorre a inicial que, a Requerente, aos 90 

(noventa) anos de idade, foi diagnosticada como portadora de 

Adenocarcinoma de Pulmão Metastático para Pleura e Fígado e, atualmente 

encontra-se sob cuidados médicos hospitalares, tendo sido indicado à sua 

avançada idade, o uso do medicamento antimetastático oral Osirmetinibe 

(TAGRISSO 80mg/dia). Contudo, a Requerida teria negado o fornecimento 

da quimioterapia indicada em razão de o procedimento não fazer parte do 

Rol de Procedimentos da ANS. Assim, sob iminente risco de morte, 

compareceu a Autora em juízo para em sede de tutela de urgência obrigar 

o plano de saúde Réu: [...] 1) Diante do exposto, forte nos arts. 294 e 300 

do Código de Processo Civil de 2015, requer a concessão de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada para determinar à Seguradora Ré o 

imediato fornecimento à Autora do tratamento com o medicamento 

TAGRISSO 80mg/dia, conforme prescrito e solicitado pela médica 

oncologista Dra. Lucíola de Barros Pontes, até final julgamento da presente 

ação; [...] (Id.16826525 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 Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre 

salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda 

aos dispositivos constantes dos artigo 2º e artigo 3º da Lei 8.078/90 e, por 

conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 

favoravelmente ao segurado, artigos 46, 47, 51, inciso IV, e artigo 54, §4º 

do CDC, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e 

seguros privados de assistência à saúde. Esse entendimento está 

sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde”. Pois bem. É cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser 

tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade 

da pessoa humana e à vida, o maior bem de todos com defesa suprema 

estabelecida na Carta Magna: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Extrai-se do texto constitucional, portanto, que o direito à 

saúde ocupa posição de destaque dentre aqueles que os indivíduos 

ostentam (artigo 5º da CF). Assim, consequentemente, sua proteção 

também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária 

pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte. Desta 

forma, entendo que nas relações envolvendo beneficiário de plano de 

saúde e empresa administradora do plano, mesmo que sob o regime de 

autogestão, deve primar pela observância dos direitos e garantias 

fundamentais da pessoa, com interpretação voltada à preservar e 

restabelecer, se necessário, o equilíbrio contratual em uma situação que, 

normalmente, pesa em desfavor do consumidor, por ser notadamente à 

parte hipossuficiente do negócio jurídico, como é o caso de recomendação 

médica para tratamento de saúde vital. Destarte, mesmo que houvesse 

qualquer limitação normativa ou contratual à indicação médica 

especializada, esta deve ser esta afastada a depender do caso concreto, 

pois estaria a promover notório desequilíbrio contratual, razão pela qual 

seria flagrantemente fulminada pela aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, que visa, principalmente, coibir práticas abusivas e 

desarrazoadas perpetradas em desfavor do consumidor, como por 

exemplo a limitação da contraprestação dos planos de saúde em 

situações que ficar demonstrada a urgência e a necessidade do 

tratamento para preservação da integridade física do segurado. RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. PLANOS DE 

SAÚDE. ASSOCIAÇÕES. LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA. BOLSAS DE 

SANGUE NECESSÁRIAS A TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA DO 

TRATAMENTO PELO PLANO. LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE BOLSAS. 

IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PENALIDADE EM SEDE AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. VIABILIDADE. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, 

quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em 

exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da recorrente. 2. Nos termos do art. 1º da Lei 9.656/98, os 

planos privados de assistência à saúde consistem em prestação 

continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, por prazo 

indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 

assistência à saúde. 3. As normas da Lei 9.656/98 são aptas a regular as 

relações havidas com a entidade que se propõe à atividade de assistência 

à saúde suplementar, independentemente da natureza jurídica sob a qual 

se constitui: autogestão, filantrópica, sociedade empresária, medicina de 

grupo. 4. É ilegal e abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde 

de bolsas de sangue em número considerado essencial para preservar a 

saúde e a vida do paciente, uma vez que a opção pelos procedimentos e 
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técnica a serem utilizados no tratamento de saúde cabe ao médico 

especialista. 5. Os contratos e seguros de plano de saúde são 

considerados existenciais, por terem como objeto bem de natureza 

essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade, e, por esse 

motivo, o atributo econômico, presente em qualquer relação negocial, pode 

e deve sofrer ponderações razoáveis em face do valor da vida humana. 

6. Em ação civil pública, é admitida a condenação do réu à obrigação de 

fazer ou não fazer cumulada com a de indenizar. Na interpretação do art. 

3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em 

dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a 

conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, 

com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do direito à saúde) e não o 

de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento 

inadequado a seus fins). 7. Recurso especial não provido. (REsp 

1450134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/10/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, a peculiaridade do 

contrato de assistencial a saúde recomenda a relativização da força 

obrigatória dos contratos somada aos avanços constantes da medicina 

moderna retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou 

limitar os métodos e alternativas de tratamento. Tendo sido diagnosticada a 

enfermidade, aliado a vigência plena e incondicional do contrato de seguro 

saúde (Id.16826531), todos os procedimentos – abrangidos materiais, 

medicamentos e serviços – para a recuperação do paciente também 

estão, durante o tempo e modo que o médico especialista que assiste o 

paciente reputar adequado. Nesse contexto, consolidou-se o 

entendimento de que a opção de tratamento para determinada doença é do 

médico especialista, conforme a evolução tecnológica dos procedimentos, 

e não das empresas seguradoras de saúde, caracterizando como 

abusivas as práticas comerciais que recusam a prestação do serviço 

legalmente adquirido pelo segurado. In casu, a probabilidade do direito 

perfaz, inicialmente pela vigência incondicional do plano de saúde 

contratado pela Autora, representada pelas informações constantes no 

cartão do segurado anexado ao Id.16826531, incluindo declaração de 

vigência emitida pelo próprio plano de saúde anexada ao Id.16826746, 

demonstrando que inexiste causa contratual ou legal para a recusa do 

atendimento pelo Réu. Na sequência, no Id.16826540 e Id.16826742, 

encontram-se o pedido médico e atestado, que demonstram a 

recomendação do tratamento indicado à Autora, por profissional e rede 

clínica conveniados, merecendo destaque o registro das razões exaradas 

pelo especialista assistente (Dra.Lucíola de Barros Pontes, CRM-SP 

126.540), in verbis: Paciente Idalina Tagliate da Cunha encontra-se em 

seguimento com diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metastático 

para pleura e fígado, encontrando-se sintomática da doença de base. [...] 

Dessa forma, solicito tratamento com Osirmetinibe (Tagrisso) 80mg/dia 

continuo. Sabemos que para esse subgrupo de pacientes, o uso de 

Tagrisso em primeira linha é superior em termos de controle de doença e 

sobrevida em relação à quimioterapia e outros inibidores de EGFR (erlotinib 

e geftinib), segundo dados de literatura internacional (Estudo Flaura – 

NEJM 2018; 378(2)113), com redução do risco de morte em 37%. Ressalto 

que tal indicação foi incluída para uso no Brasil pela ANVISA 

recentemente, com publicação no Diário Oficial da União em 16/04/2018. 

Ressalto que a medicação necessita ser iniciada com urgência para que 

não percamos tempo no controle da doença e para alívio sintomático da 

paciente. (sic Id.16826540) (destaquei) Entretanto, a Requerida na carta 

anexada ao Id.16826744 não autorizou o tratamento médico indicado à 

Autora em razão de o procedimento não constar no Rol de Procedimentos 

da ANS conforme cláusula de cobertura, transcrevo: São Paulo, 

28/11/2018 Segurado(a): IDALINA TAGLIAPE DA CUNHA Cód. de 

Identificação: 76398000000420012 Nº da guia: 51499794 Ref: Pedido de 

Validação Prévia de Procedimentos Prezado Prestador, Recebemos o 

pedido de Validação Prévia de Procedimentos para TAGRISSO 80MG. 

Após análise técnica do pedido, verificamos que não é possível emitir 

validação para o procedimento requerido, haja vista que este não consta 

no Rol de Procedimentos da ANS, conforme Cláusula de Cobertura. (sic 

Id.16826744) Nessa esteira, entendo que a recusa realizada pelo plano de 

saúde configura conduta nitidamente autoritária e imprópria, já que 

restringiu indevidamente o exercício de direitos consumeristas da Autora, 

adentrando na esfera técnica de autonomia e responsabilidade 

profissional do médico especialista que atende a Requerente, colocando 

em risco o próprio direito à saúde do segurado. Saliento que, a 

jurisprudência dominante fixou entendimento no sentido de que, os 

procedimentos médicos, incluindo o fornecimento de medicamento 

previstos nas resoluções da ANS são meramente exemplificativos, 

mormente em razão de que a medicina estar constantemente descobrindo 

novos métodos curativos em prol da humanidade (ex.: as pesquisas e 

ascensão positiva dos tratamentos realizados com base nas funções e 

regenerações oriundas na medula óssea e das células tronco), não 

havendo motivo para manter um rol estanque. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO 

DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO 

EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. 

USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA 

ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. 

EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto 

em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18. 2. Ação de obrigação de 

fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação 

Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, 

na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a 

fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3. O propósito 

recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está 

autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de 

que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações 

descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque 

não previsto no rol de procedimentos da ANS. 4. Ausentes os vícios do 

art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A Lei 

9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de 

plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico 

experimental (art. 10, I). 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da 

demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele 

que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na 

ANVISA (uso off-label). 7. Quem decide se a situação concreta de 

enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as 

indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o 

profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de 

tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está 

contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência 

médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 8. O caráter 

experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao 

tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle 

sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade 

científica. 9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na 

Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e 

coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, 

IV, do CDC). 10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não 

afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol 

meramente exemplificativo. Precedentes. 11. A recorrida, aos 78 anos de 

idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve 

queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à 

corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável 

superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento 

Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico 

assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do 

tratamento. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração 

dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 

21/11/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO 

NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não 

afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol 

meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato 

de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à 

completa recuperação da saúde do beneficiário. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1134753/CE, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRANSPLANTE DE MEDULA. TRATAMENTO DE LINFOMA 

DE HODGKIN. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 
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MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 

944 DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE 

JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 453.609/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/09/2014, DJe 25/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. 

ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA A CIRURGIA DE 

TRANSPLANTE DE MEDULA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.- É pacífica 

a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência 

do dano moral nas hipóteses de recusa pela operadora de plano de 

saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente 

obrigada, por configurar comportamento abusivo, sem que, para tanto, 

seja necessário o reexame de provas. 2.- Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 305.316/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 10/06/2013) Cediço ainda, a notória 

agressividade dessa espécie de enfermidade, principalmente no caso de 

pessoa idosa, cuja recuperação e resposta ao tratamento, por si só, tende 

a ser mais prolongada, ocasião em que se evidência a presença do risco 

de dano ao resultado útil do processo. Na mesma linha, no que tange ao 

perigo da irreversibilidade, há que se rememorar que a questão deve ser 

vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, 

prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os 

prejuízos patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos 

médicos indicados para a Autora, poderão ser recompostos a posteriori, 

em caso de improcedência da demanda, enquanto a vida da assistida, 

especialmente quando se enfrenta doença grave e fatal, nem sempre 

poderá ter a mesma sorte. Logo, deve prevalecer neste momento 

processual, o direito incondicional à vida e saúde, corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana, cabendo a parte Requerida autorizar o 

fornecimento do procedimento requisitado. ANTE O EXPOSTO, nos termos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que 

a parte Requerida SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, dentro dos limites 

contratuais, IRRESTRITAMENTE, FORNEÇA MEDICAMENTOS, AUTORIZE 

OS TRATAMENTOS MÉDICOS e  PROCEDIMENTOS 

AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES e similares, indicados pela 

equipe médica que atende a Autora IDALINA TAGLIAPE DA CUNHA no 

combate ao Adenocarcinoma de Pulmão Metastático para Pleura e Fígado 

– CID C34 – até o pleno restabelecimento de sua saúde, em especial o 

FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO OSIRMETINIBE (TAGRISSO) em unidade 

de medida e quantidade inquestionavelmente prescrita pela equipe médica 

assistente da Autora, NO PRAZO de 24 (vinte e quatro horas), sob pena 

de multa POR HORA de descumprimento no importe de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Por derradeiro, 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). 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. 

DETERMINO AINDA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022487-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELINA VAZ CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022487-11.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora noticiou na 

petição acostada ao Id.16242701 (reiterada no Id.1624728), o 

descumprimento de tutela concedida no Id.14431346, comprovando com o 

documento do Id.16242733 que o Requerido enviou aviso de cobrança à 

Requerente, mesmo após ser intimada da ordem proferida por este juízo. 

Extrai-se que, a decisão proferida em 30/07/2018, chegou ao 

conhecimento da Ré em 28/08/2018 (AR – Id.1548205), tendo o Requerido 

comparecido aos autos em 12/09/2018 noticiando o cumprimento da ordem 

(Id.15296721 ao Id.15296725), independente da juntada do AR ocorrida em 

19/09/2018. Saliento que, a ordem proferida por este juízo foi clara no 

sentido de compelir o Requerido a não enviar cobranças relativas à 

relação jurídica sub judice, não se reservando à exclusão dos dados da 

Requerente dos órgãos de proteção ao crédito como comprovado o 

cumprimento pelo Réu, a saber: “[...] ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA 

vindicada pela parte Requerente ANA ANGELINA VAZ CURVO, para o fim 

de DETERMINAR que o Requerido BANCO PAN S.A. 

SEABSTENHA/SUSPENDA de/o enviar/envio cobrança e ordens de 

desconto consignado na folha de pagamento da Autora, referente a 

qualquer valor do cartão de crédito Banco Pan nº 4346***********2038, que 

atualmente são enviadas no “valor mínimo” de R$839,09 (oitocentos e 

trinta e nove reais com nove centavos), no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas), até o deslinde da lide, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais); [...]” (sic Id.14431346 pág.2) No entanto, 

observo pelo documento do Id.16242733, que o Réu emitiu em 19/10/2018 

novo aviso de cobrança do débito suspenso liminarmente por esta ação, 

com vencimento para o dia 25/10/2018, descumprindo inequivocamente o 

que foi determinado por este juízo. Diante do exposto, reconheço o 

descumprimento da tutela de urgência deferida a partir da emissão do 

novo boleto (19/10/2018 – Id.16242733), e DETERMINO que: 1 - Nos 

termos do artigo 380 da CNGC, INTIME-SE a parte Requerida determinando 

o cumprimento imediato da decisão liminar, advertindo que, por se tratar de 

obrigação de não fazer , sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista 

nos artigo 77, IV, §1º e seguintes, artigo 497 e artigo 498 do CPC), penais 

(caracterização de crime de desobediência – artigo 330, do Código Penal) 

e administrativas, COMPROVANDO nos autos no prazo de 05 (cinco) dias 

o integral cumprimento da ordem. 2 – Fica desde já majorada a multa para 

o caso de descumprimento da presente decisão, no importe de R$1.000,00 

(um mil reais), a partir desta data, nos termos do §2º do artigo 77 do CPC, 

além da adoção de outras medidas necessárias, conforme estatuído no 

artigo 536 e artigo 537, do CPC. 3 - Havendo notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir da decisão em questão e dos 

documentos previsto no artigo 381 da CNGC, e encaminhe-a ao Ministério 

Público para adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal do Réu. Após, com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 10(dez) dias, querendo: 4 – Especificarem quais provas ainda 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar 

com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); 5 – Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042052-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PAULO (AUTOR(A))

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que a petição inicial está endereçada a uma das 
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Varas Especializadas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 319, I do 

CPC, determino a redistribuição dos autos ao Juízo Competente. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040637-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLISAIDE CELESTINA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))
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PJe nº1040637-40.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por CLISAIDE CELESTINO BATISTA em face da 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA (1ª Ré) e GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA (2ª Ré), objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de 

veículo novo, com pedido de tutela provisória de substituição do produto 

ou realização de perícia técnica, no veículo GM SPIN 1.18 LTZ, zero 

quilômetro, adquirido em 06/03/2018 pela Requerente junto à 1ª Requerida. 

Assevera que, após dias de uso do produto, a Autora constatou ruídos 

estranhos que não cessaram com o tempo, razão porque o filho da 

Requerente em 05/04/2018 entregar o veículo ao reparo. Todavia, 

retomada a posse do veículo, a Requerente percebeu que os barulhos não 

pararam, aumentando os ruídos a cada dia, o que motivou a segunda 

entrega do bem ao conserto em 11/05/2018, registrando na ordem de 

serviço a ocorrência de barulho no painel, portas, coluna do carro, pane 

elétrica, etc. Continua a Autora alegando que, após a segunda reparação 

no automóvel, o bem continuou apresentando os mesmos problemas, 

tendo a Autora levado o veículo à 1ª Ré em 11/07/2018, e entregado pela 

terceira vez ao conserto em 02/08/2018, sustentando que os barulhos não 

cessavam. Noticia, que sua última tentativa de solucionar o defeito teria 

ocorrido em 08/10/2018, oportunidade em que informalmente os mecânicos 

e gerente da loja teriam sido categóricos em afirmar que o veículo não 

tinha conserto e que eles não poderiam fazer mais nada para ajudar a 

Autora, indicando inclusive que a mesma entrasse na justiça para 

ressarcimento. Com efeito, a fim de apurar os fatos e reparar os danos 

sofridos com as condutas das parte Requeridas, a Autora propôs a 

presente ação, objetivando em sede de tutela de urgência: [...] a) Que seja 

deferida a tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando a 

substituição do bem, por outro de iguais características, bem como que 

seja arbitrada multa diária por descumprimento; b) Caso não seja esse o 

Vosso Entendimento, requer a produção de prova pericial antecipada, nos 

moldes do artigo 381, Inciso I e II, do Código de Processo Civil; [...] (sic 

Id.16676491 pág.22) Imperioso relatar que, constam nos autos as ordens 

de serviços com os diagnósticos e supostos reparos realizados pela 1ª 

Requerida, bem como uma notificação extrajudicial datada de 08/10/2018, 

recebida pela 1ª Requerida na mesma data, em que a Autora oportuniza a 

parte Ré a reparar o dano efetivamente, trocar o produto ou restituir o 

valor de R$75.990,00 (setenta e cinco mil, novecentos e noventa reais) 

pago à vista pela Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo sido 

proposta ação em 26/11/2018, presume-se o silêncio da parte Ré à 

tentativa de resolução extrajudicial da parte Autora. 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 Novo Código de Processo Civil. Sobre o 

tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a 

medida de tutela de urgência “[...] contém em si características da medida 

cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela 

(necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se 

apresente. [...]” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015 – 

pág.857). In casu, por se tratar de consumo a relação havida entre as 

partes, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. Também não se olvide que a responsabilidade das 

apeladas no presente caso enquanto fornecedora e vendedora é objetiva, 

de acordo com o que reza o artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. A norma consumerista prevê, dentre outros direitos, que 

assiste ao consumidor pleitear a substituição do produto cujo vício não 

seja sanado no prazo assinalado (artigo 18, §1º inciso I do CDC). 

Confira-se: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: 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. § 3° O consumidor poderá fazer uso 

imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da 

extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer 

a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar 

de produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. 

[...] § 6° São impróprios ao uso e consumo: [...] II - os produtos 

deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 

fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em 

desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 

inadequados ao fim a que se destinam. Não obstante a isso, sobre a 

problemática apresentada, o referido Diploma garante ao consumidor o 

prazo legal de 90 (noventa) dias para formular a reclamação junto ao 

fornecedor, contado do conhecimento do vício oculto, sendo a 

comprovação da inequívoca comunicação causa de interrupção deste 

prazo decadencial, veja: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se 

de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° 

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 

produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a 

decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II 

- (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° 

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito. A par dessas considerações, os 

elementos dos autos indicam que, pouco tempo após ter sido entregue à 

Autora, o veículo descrito na inicial, zero quilômetro, foi levado à 

concessionária em razão de vários vícios ocultos, em distintas 

oportunidades, evidenciando per si a inadequação do veículo, algo que 

não se coaduna com o que se espera de bem durável, automóvel zero 

quilômetro, cuja característica fundamental é a segurança. Observo que, a 

Autora, inicialmente, fez a opção pela reparação dos defeitos do veículo, 

já que desde o primeiro mês de uso do bem, passou a entrega-lo 

mensalmente à análise e conserto na 1ª Ré, até o sexto mês de tentativa 

de reparo, sem sucesso. Contudo, é notório o fato de que não foram 

sanados no prazo legal de 30 (trinta) dias os vícios ocultos apresentados 

no veículo, o que lhe autoriza exigir, alternativamente, a teor do artigo 18 

do CDC, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o 

abatimento proporcional do preço. Ficou claro que, o veículo GM SPIN 1.18 

LTZ, fabricado em 2018 (este ano), adquirido pela Requerente em 

06/03/2018 (Id.16676502 pág.2), estava amparado pela garantia legal 

consumerista no momento em que foi submetido à primeira apresentação à 

concessionária Ré em 05/04/2018; bem ainda que, o motivo do retorno do 

produto foi a reparação do vício oculto reclamado nos autos (barulho no 

painel). (Id.16676508 pág.1) Conseguinte, os autos documentam a 

existência de 06 (seis) Ordens de Serviço abertas pela 1ª Ré para 

atendimento do veículo, com reiteradas descrições de "barulhos" internos 

no veículo, que resultaram nos seguintes diagnósticos e reparos: O.S. nº 
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72810 datada de 05/04/2018 (barulho painel) – “[...] RECEP DIAG / C/ EDER 

[...] PECA PEDIDA [...]” (sic 16676508 pág.1 – 01 dia de execução) O.S. nº 

74846 datada de 11/05/2018 – “[...] ITEM 01 RECLAMAÇÃO> CLIENTE 

ALEGA BARULHO NO PAINEL ALMOFADADO TIPO ESTALOS. CAUSA> 

CAIXA DE AR CONDICIONADO E TRAVESSA DO PAINEL ALMOFADADO 

COM BAIXO TOQUE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, OCASIONANDO 

RUIDOS INTERNOS. REPARO> REMOÇÃO DO PAINEL ALMOFADADO 

PARA RETORQUEAMENTO DOS PARAFUSOS DA CAIXA EVAPORADOR 

DO AR E PARAFUSOS DA TRAVESS DO PAINEL. [...] ITEM 02 

RECLAMAÇÃO> CLIENTE ALEGA BARULHO TIPO ESTALOS NA PORTA 

DIANTEIRA L.E. CAUSA. LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA L.E. 

SOLICITAÇÃO DE VEICULO RESERVA – Aprovador: [...]” (sic 16676508 

pág.3 – 02 dias de execução) O.S. nº 78461 datada de 11/07/2018 – “[...] 

Segurança ? Recall [...] Caixa de Fusiveis ? Adc?o de isolante nos 

terminais de rede da caixa de fusíveis [...]” (sic 16676508 pág.4 – 01 dia 

de execução) O.S. nº 80261 datada de 02/08/2018 – “[...] ITEM 01 – E 02 – 

EFETUADO TESTES DE RODAGEM COM O CLIENTE E VOLTOU A 

APRESENTAR BARULHO TIPO ESTALOS ENTRE O PAINEL DE FOGO E AS 

COLUNAS A E B DO PAINEL ALMOFADADO [...]” (sic 16676508 pág.5 – 08 

dias de execução) O.S. nº 85082 datada de 08/10/2018 – “[...] 

CONSTATAÇÃO TRAVESSA DO TETO COM FALHA NA CALAFETAÇÃO 

VINDO A OCORRER BARULHO EM TODOD INTERIOR DO VEICULO TIPO 

RANGIDO E ESTALO. REPARO REMOÇÃO TRAVESSA PARA FAZER 

RETRABALHO NA MESMA. [...] CLIENTE ALEGA FEITO TESTE DE 

RODAGEM JUNTO AO TECNICO E APRESENTOU OS MESMOS BARULHO 

[...]” (sic 16676508 pág.6 – 09 dias de execução) Note que, mesmo após 

06 (seis) entregas do produto à 1ª Ré para reparo do mesmo vício, sendo 

a primeira delas ocorrida em apenas um mês de uso do veículo novo, e as 

subsequentes ocorridas mensalmente dentro dos primeiros 06 (seis) 

meses de uso do automóvel zero quilômetro, na última ordem de serviço 

foi registrado que, o ruído reclamado permanece insanável, viabilizando 

que a Autora exercite seu direito imediato previsto no artigo 18 do CDC, 

nos exatos termos vindicados na notificação extrajudicial anexada ao 

Id.16676503 pág.2. Diante das circunstâncias narradas, a despeito desta 

inaugural fase processual, entendo completamente verossímil e 

inequivocamente comprovado, a probabilidade do direito da Requerente à 

substituição do produto adquirido, porquanto é direito incontroverso 

estabelecido na lei consumerista. Digo isso pois, é evidente que após 06 

(seis) meses de tentativas de reparo e saneamento do vício, as 

Requeridas não lograram êxito em resolver o problema apresentado após 

a utilização do bem, exarando de maneira expressa tal afirmação na última 

ordem de serviço (nº85082 – 16676509 pág.6), ou seja, após 09 (nove) 

dias de exames e remoção da travessa do teto do produto (somados aos 

12 dias anteriores que o veículo já havia ficado indisponível ao longo dos 

05 reparos anteriores), ao ser realizado o teste de rodagem os barulhos 

permaneceram incólumes, demonstrando que as Rés não lograram 

resolver os problemas tempestivamente, dando raso para a concessão 

imediata da medida. Destarte, frente às circunstâncias do caso concreto, 

concluo como perfeito exercício regular do direito, a Requerente pugnar 

pela substituição do produto, que tinha por obrigação legal ser atendida 

pelas Requeridas, de modo a cooperar com a prestação jurisdicional como 

ultima ratio dentro das relações jurídicas. Compelir a Autora a permanecer 

na posse de produto inequivocamente viciado, até o deslinde do feito, se 

mostra ineficaz, protelatório, sobretudo injusto e ilegal, uma vez que o 

resultado de eventual prova pericial (por exemplo), não afasta o direito 

especial facultativo à substituição do produto, após 30 (trinta) dias de 

infrutíferas tentativas de resolução do vício, previsto para a aquisição de 

produto durável (artigo 26, inciso I do CDC). Além disso, obstaculizar o 

exercício do direito à substituição do produto pela Requerente, 

impondo-lhe a utilização do veículo nas condições inseguras que se 

encontra, viola preceitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal (artigo 5º, incisos II, III, X, XXXII e XXXV), implicando 

em patente enriquecimento sem causa das Requeridas, que já receberam 

integralmente o valor do veículo novo, ofertando um produto útil com 

qualidade oficialmente atestada pelo fabricante (2ª Ré), todavia, 

entregaram, um veículo viciado, inseguro e sem a qualidade 

ofertada/esperada na aquisição de um veículo zero quilometro, portanto 

impróprio ao fim que se destina (transporte seguro e salubre do 

consumidor). Ora, é indene que, o uso esperado de um veículo zero 

quilometro não comercial, no caso, restou amplamente frustrado 

justamente pelos inúmeros problemas técnicos apresentados, os quais 

atingem o sistema auditivo, com inexorável extensão neural do 

consumidor. Neste ponto, chamo a atenção para a presença do requisito 

indispensável à concessão da medida, consistente no risco ou perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação, a medida em que, obrigar o 

consumidor a permanecer usando um produto, com qualidade 

comprovadamente prejudicada, por motivo oculto, mesmo após 06 (seis) 

meses de testes e reparos, pode agravar o problema desconhecido, 

colocando em risco a vida da consumidora/Autora e seus passageiros. 

Sobre a questão, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em 

recente jurisprudência que confirma a linha majoritária, inclusive deste 

Estado, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO 

DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO 

QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. 

LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA 

PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL 

DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 

282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos 

em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão 

contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em 

razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou 

repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no 

prazo legal. 3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve 

cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) 

se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia 

paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é 

devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum 

fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo 

defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os 

danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica 

cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica 

quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a 

resolução da lide. Precedentes. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do 

CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para 

reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o 

consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a 

substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação 

do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, 

isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue 

ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão 

quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. 

Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, 

circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo 

veículo. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há 

responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de 

fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí 

incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o 

fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. 9. Na ausência 

de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao 

pagamento de compensação por dano moral. 10. É inviável o 

conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de 

mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência 

de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF. 11. 

Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos 

em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação 

por danos morais. (STJ – REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – VEÍCULO 

NOVO QUE APRESENTA DEFEITO GRAVE - TUTELA ANTECIPADA – 

SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR POR OUTRO 

SEMELHANTE ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA – TUTELA DEFERIDA – 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TUTELA DEFERIDA NEGADO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os reiterados problemas 

apresentados e as sucessivas intervenções da concessionária, sem 

efetivamente solucioná-los, não condizem com o que se espera de um 

veículo ‘zero quilômetro’ ou novo, produto cuja expectativa de durabilidade 

é longa e que, a rigor, não deveria apresentar defeitos nos primeiros 

momentos de uso. 2. Mister se faz manter a liminar deferida em primeira 

instância até o desfecho da lide. (TJMT – AI 80388/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017) APELAÇÃO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS DANOS MATERIAIS – PROVA COLIGIDA AOS 

AUTOS DEU CONTA DE QUE OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO 

VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR, ZERO QUILÔMETRO, FORAM 

SOLUCIONADOS. DESTARTE, SANADOS OS DEFEITOS, NÃO HÁ QUE 

QUE COGITAR DE DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL, POR 

OUTRO SIMILAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 18, § 1º, INC. I, DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE 

EG. TRIBUNAL - DANOS MORAIS - Regras de experiência comum, 

previstas em lei (art. 335, do CPC, de 1973), permitem afirmar, com 

segurança, que todo aquele que compra carro zero quilômetro, tem a 

expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe causará qualquer tipo 

de problema. Ou, então, em havendo algum tipo de problema, que não seja 

da intensidade e quantidade, experimentadas pelo autor. Embora eventuais 

vícios possam acontecer e acontecem, em qualquer linha de montagem, 

forçoso convir que os problemas vivenciados pelo autor, com o veículo, 

fabricado pela ré, durante os anos de 2008, 2009 e 2010, embora 

solucionados, não lhe causaram apenas mero dissabor, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada. Pelo contrário, dada a intensidade e 

repetição dos problemas, que impediram o uso livre e seguro do veículo, 

dúvida não há de que o suplicante viveu, como qualquer cidadão viveria 

em seu lugar, situações intensas e duradouras aptas a romper, como de 

fato romperam, o seu equilíbrio psicológico. Portanto dúvida não há de que 

a ré infligiu, sim, danos morais ao autor, passíveis de indenização, ex vi do 

que dispõe o art. 186, do CC. Logo, de rigor o dever de indenizar. Valor da 

Indenização Indenização fixada em patamar elevado Fixação do valor 

deve ter em conta a finalidade pedagógica da condenação, bem como 

levar em conta a culpabilidade da apelante e seu porte econômico, além de 

evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Redução Necessidade Recurso do 

autor improvido Recurso da ré, parcialmente provido. (TJSP – Apelação 

0047526-71.2010.8.26.0564; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão 

Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 

3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 

08/03/2017) Doutro norte, a concessão da medida, ainda que inaudita 

altera pars não traz nenhum prejuízo para as Rés, representando efetivo 

risco da atividade de revenda de produto fabricado com inúmeras 

tecnologias e insumos que, na maioria das vezes, apresentam os vícios 

justamente durante o uso, porquanto ocultos, justificando inclusive a 

existência da garantia contratual ofertada pelas empresas desse ramo. 

Sobressai ainda que, sendo um produto de fabricação anual, com 

possibilidade de alteração da versão no mesmo prazo, se torna 

imprescindível a substituição do produto por outro do mesmo ano e versão 

(2018), com as mesmas características, sob pena de ineficácia da 

sentença eventualmente procedente à época da sua prolação, ato que, no 

atual cenário jurisdicional nacional, possui data de ocorrência totalmente 

incerta, sendo plenamente possível que inexista o mesmo produto “zero 

quilômetro” no mercado. Por esta mesma razão (risco de inexistir a versão 

do veículo com o mesmo ano de fabricação), impõe-se a indisponibilidade 

do bem na posse da parte Requerida, até o deslinde do feito, a fim de 

garantir a reversibilidade da medida em caso de eventual improcedência 

da ação, devendo as Rés serem nomeadas fieis depositárias do veículo, 

com o objetivo de garantir o zelo e a preservação do bem de maneira 

ampla e segura, devendo ambas responderem solidariamente, e na forma 

da lei, por qualquer depreciação oriunda da inapropriada conservação do 

veículo. À luz das medidas preventivas, resta evidente a inexistência do 

perigo de irreversibilidade do §3º do artigo 300 do CPC, estando 

completamente revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada a 

qualquer tempo, sem que influa no perecimento do direito de qualquer das 

partes, reciproca que não se garante à parte Autora, caso permaneça 

utilizando um produto com vício oculto, com extensões de dano pelo uso 

sem reparo desconhecidas, atraindo por si só, o risco de irreversibilidade 

da medida, sendo desnecessário rememorar a insegurança supracitada. 

Verifica-se, a convergência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, 

e portanto, a plausibilidade no deferimento do pedido. ANTE O EXPOSTO, 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC c/c 

artigo 18, §1º, inciso I do CDC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA (1ª Ré) e GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA (2ª Ré), promovam a SUBSTITUIÇÃO do veículo GM SPIN 1.18 LTZ, 

placa QCM7812, chassi 9BGJ7520JB229599, adquirido em 06/03/2018, 

objeto da nota fiscal do Id.16676502 pág.2, por outro veículo da mesma 

espécie, “ZERO QUILÔMETRO”, características, em perfeitas e “atestadas” 

condições de uso, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais). DECRETO a indisponibilidade do 

veículo substituído (GM SPIN 1.18 LTZ, placa QCM7812, chassi 

9BGJ7520JB229599), que deverá ser mantido na posse da parte Ré, sob 

os termos do artigo 159 ao artigo 161 do CPC, até ulterior deliberação, 

como medida assecuratória da reversibilidade deste provimento 

jurisdicional antecipado. CITE-SE e INTIME-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. Por 

derradeiro, 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). 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011189-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALVINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011189-22.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO A EMENDA do 

Id.13526774 ao Id.13526796, em que o Autor comprovou fazer jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

aviada por MANOEL SALVINO NETO em desfavor de CLARO S/A, na qual 

o Requerente nega a relação jurídica que originou fatura de cobrança 

desconhecida, pugnando em sede de tutela de urgência: [...] 1) Sob pena 

de maiores danos pesar sobre a vida da parte autora, pede para que que 

seja deferida liminarmente tutela de urgência, para que a parte ré se 

abstenha se inserir o nome da parte autora no rol de maus 

pagadores(SPC, SERASA e OUTROS), ou se já inseriu, que promova a 

suspensão provisória, até decisão final, no que tange a divida em 

comento, no valor de R$356,13 (trezentos e cinqüenta e seis reais e treze 

centavos), com vencimento em 26/04/2018. [...] (sic Id.12935247 pág.4) 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. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação 

jurídica firmada entre as partes, se mostra descabido exigir que a parte 

Autora produza prova negativa de seu direito, de modo que a incumbência 

de comprovar a origem do débito, forma de constituição e 

consequentemente seu inadimplemento que embasou a negativação dos 

dados da Requerente, deve ser imputada à parte Requerida. Com efeito, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado, 

especialmente, porque a verossimilhança fática, também está 

demonstrada pelo documento anexado ao Id.12935166, que representa 

uma fatura no valor de R$356,13 (trezentos e cinquenta e seis reais com 

treze centavos), que por óbvio se não adimplida, legitima a Requerida 

lançar os dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, 

considerando a narrativa do Autor no sentido de desconhecer totalmente 

a contratação do produto ou serviço representado pela cobrança 

recebida, implicando na plausibilidade da restrição dos seus dados por 

inadimplemento, aliado aos princípios da probidade e boa-fé (esta 
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presumida), entendo plausível o direito perseguido pelo Requerente. Na 

mesma linha, identifico a presença do perigo de dano, é concreto, na 

medida em que o Autor poderá ficar impedido de realizar transações 

comerciais, por força de débito que alega ser indevido, denotando 

possível falha na prestação do serviço pela Requerida. Com efeito, a 

violação de direitos do consumidor/Autor é concreta, sendo o risco do 

dano de extensão abstrata, por registro negativo de seus dados, que 

inviabiliza a prática de atos negociais. Por fim, inexiste no caso em tela 

perigo da irreversibilidade da medida de urgência à Requerida, o passo 

que a Autora o perigo é concreto conforme já fundamentado acima. ANTE 

O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do art. 300, do CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela 

parte Requerente, para DETERMINAR que a Requerida CLARO S/A se 

ABSTENHA, ou se for o caso, EXCLUA no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) os dados do Autor MANOEL SALVINO NETO dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido nesta ação, sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento. CONCEDO a inversão do ônus da prova em favor da 

Autora nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. 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, bem como a existência de emenda a inicial substitutiva. Por 

derradeiro, 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). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022548-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022548-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA a 

inicial do Id.14778435, em que a parte Autora, atendendo ao despacho do 

Id.14431310, incluiu o pedido de tutela de urgência indicado na causa de 

pedir, juntando aos autos o áudios de suposta conversa telefônica entre a 

Autora e o atendente do Réu como prova do bloqueio da conta bancaria. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA aventada por STAELLI DE 

PAULA CALCIOLARI, menor de idade representada por sua genitora Erika 

Diogo de Paula, em desfavor do BANCO DO BRASIL, postulando a parte 

Autora pela concessão de tutela de urgência nos exatos termos: [...] 

Diante disto, Excelência, havido a Autora sanado a deficiência delimitada 

por Vossa Excelência, o mesmo vem pleitear que seja deferido por este 

juízo a liminar para o imediato desbloqueio da conta bancária n.º 44252-6, 

agência 0832-X do Banco do Brasil, titular Staelli de Paula Calciolari ora 

Requerente, no prazo a ser assinalado por este juízo, requerendo desde 

já, seja decretada uma multa pela desobediência da ordem., nos moldes do 

quanto solicitado na peça inaugural. [...] (sic Id.14778435 pág.2) 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 da probabilidade do direito vindicado pela 

Autora, porquanto se trata de relação jurídica contratual, cujo teor não se 

tem conhecimento nos autos, a fim de que se possa saber quais as 

obrigações assumidas pela Autora no contrato citado nas “Declarações e 

autorizações” do Id.14341054 pág.2. Isto porque, é notória a 

responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados 

por terceiros nas contas bancarias dos seus consumidores, veja: As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Razão disso, é natural que seja imposto 

ao consumidor medidas de segurança capaz de evitar a ocorrência de tais 

infortúnios, sob pena de adoção de medidas administrativas autônomas a 

fim de resguardar os interesses do consumidor, sobretudo o elevado nível 

de segurança esperado de fornecedor de serviços bancários. No caso 

dos autos, a Autora declara que emprestou sua conta bancária para 

terceiros, assumindo as consequências de tal conduta que, incluindo-se 

as responsabilidades contratuais firmadas com o banco Réu, impondo-se 

a triangulação processual a fim de que se apure com justeza a efetiva 

ilegalidade no bloqueio da conta bancária da Requerente, mesmo após o 

ofício da autoridade policial anexado ao Id.14341111 pág.2, sob pena de 

violação do pacta sunt servanda e autonomia administrativa da instituição 

Ré, frente à conduta imprópria da Requerente, consistente no empréstimo 

de sua conta bancária à terceiro, provavelmente, sem o 

conhecimento/anuência do Réu. Com efeito, nesta prematura fase 

processual, a Autora não logrou êxito a probabilidade do direito à 

concessão da medida, sem que seja oportunizado ao Réu o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que foi a própria conduta 

da Requerente que resultou no bloqueio de sua conta bancária, reputado 

indevido. 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 a probabilidade do direito, é dispensável a análise dos demais 

(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 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 STAELLI DE PAULA CALCIOLARI. 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-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, especialmente a existência de emenda e nova prova 

que complementa a causa de pedir da exordial. 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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038144-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVOMAR ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038144-90.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL c/c PEDIDO DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE LIMINAR, que IVOMAR ALVES DE 

FREITAS move em desfavor de CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL 

PANTANAL, alegando em síntese que não foi notificado da Assembléia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 42 de 428



Condominial realizada em 16/10/2018, vindo a tomar ciência da sua 

ocorrência por terceiros, afirmando ainda a existência de inúmeras 

irregularidades na convocação do ato e da forma como foi conduzida, em 

razão da inobservância dos regramentos fixados na convenção do 

condomínio, dentre eles a participação de condôminos inadimplentes e 

ausência de procuração para representação por terceiros. Ao final, 

requer a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da Ata 

de Assembleia Geral datada de 16/10/2018 e da exibição dos documentos 

imprescindíveis para validação do ato: comprovante de notificação de 

todos os condôminos, lista de presença, lista de adimplentes dos meses 

de agosto, setembro e outubro/2018, Ata da Assembleia e procurações 

utilizadas no ato. 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 

referido códex. No caso, a alegação de que não houve regular 

convocação dos condôminos e da suposta participação no voto de 

condôminos inadimplentes, são fatos que não restaram inequivocamente 

demonstrados e que exigem dilação probatória sob o crivo do contraditório 

e da ampla defesa, sobretudo porque o REquerente apesar de condômino, 

sequer reside no condomínio. Tanto é assim, que o próprio Requerente 

formulou pedido de exibição de documentos visando amparar essas 

afirmações, contudo, sequer demonstrou ter buscado obter cópia dos 

documentos de forma administrativa, sobretudo por se tratarem de 

documentos públicos aos condôminos, circunstância que ao meu sentir, 

induz a conclusão de que ele próprio não tem certeza quanto ao acerto de 

suas alegações, as quais bem por isso consubstanciam, quando muito, 

suspeitas não provadas. Relevante frisar quanto ao ônus da prova nesse 

caso ser do próprio Autor da ação, de modo que se ele precisa de mais 

elementos a fim de demonstrar a verossimilhança da sua pretensão 

meritória (anulação da assembleia), deveria, no mínimo, utilizar-se das vias 

legais para obtê-los, antes de ajuizar a presente demanda. A par disso, é 

inadmissível a concessão de “liminar”, com base em “suspeitas” sobre as 

quais nem mesmo o demandante tem nesse primeiro momento, plena 

condições de prová-las. No que se refere ao pedido de exibição, é preciso 

ter interesse na utilidade do provimento e necessidade de atuação do 

judiciário para solucionar a controvérsia, caso contrário, não tem a parte 

interesse de agir. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do 

RESP 1349453/MS, concluiu que para a configuração do interesse de agir 

nas ações cautelares de exibição de documentos, faz-se necessária a 

efetiva demonstração do prévio requerimento extrajudicial não atendido em 

tempo hábil. Assim restou decidido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, 2ª 

Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/12/2014, DJE 02/02/2015). 

Portanto, não estando comprovada a eventual resistência da parte 

Requerida em apresentar os documentos, forçoso concluir que, o manejo 

do pedido incidental de exibição de documento esbarra em óbice 

processual decorrente da exigência de requerimento administrativo prévio 

e o escoamento de prazo razoável ao atendimento da solicitação, nos 

moldes delineados pelo julgado da Corte Superior com eficácia vinculante. 

ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os requisitos insculpidos 

no artigo 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteado na exordial. 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, a qual 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. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa 

de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036460-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO VASTOR (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1036460-67.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

16702025 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15621305 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 15621305 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 16702025. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012346-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1012346-64.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

16057373 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15109630/15109633 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15109633 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 16057373. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012355-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 43 de 428



Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1012355-26.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

16056208 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15735049/15735053 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15735051 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 16056208. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024324-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES MENEGACE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1024324-38.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

16523873 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 16509997/16510008 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 16510004 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 16523873. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028923-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINEUZA SMITH FONTENELLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1028923-20.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15861592 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15485292/15485299 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15485299 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15861592. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022264-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIELSON HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1022264-92.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida id. 15415112/15415120 para pagamento 

do valor da condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do 

CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 15415120 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta ainda a ser indicada nos 

autos. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos 

do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015101-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SATIL PARREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA OAB - MT0012989A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°- 1015101-61.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado id. 16582041, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030191-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GIUSTI DE ANDRADE (RÉU)

CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA GORETE DOS SANTOS OAB - MS10888 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°- 1030191-75.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado id. 16400020, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038415-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. A. D. S. (AUTOR(A))

JOVENILDA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038415-36.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JOÃO KLEBERSON ALVES DOS 

SANTOS, menor neste ato representado por sua genitora JOVENILDA 

SANTOS DA SILVA devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 20/08/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura exposta membro superior direito e membro inferior direito”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

11228816. A Requerida apresentou contestação no id. 14200668, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a 

ausência de pressuposto processual pelo fato do menor ser relativamente 

incapaz, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 15593914. A 

parte Requerida por sua vez (id. 16045921), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (100% e 50%) e o percentual estipulado na 

tabela da Lei (70%). Impugnação a contestação apresentada no id: 

16208470. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao 

laudo pericial (id.16208470) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. No que tange a preliminar da ausência de procuração 

assinada pela parte Autora, alegado pela Requerida, vislumbro que o 

documento está assinado na forma como determina o Código Civil, sendo 

desnecessária a suspensão do processo para sanar qualquer defeito 

processual, não restando alternativa se não desacolher tal preliminar. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. PRELIMINAR – 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL 

Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR 

inépcia da inicial –COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Boletim 

de Ocorrência (id. 11228816) Relatório Médico (id. 11228799), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15593914, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 
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com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id.15593914), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão total, do membro superior direito com perda de 100% (cem 

por cento) e repercussão moderada, do membro inferior direito com perda 

de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

14.175,00(quatorze mil, cento e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Desse modo, a 

indenização decorrente de seguro obrigatório é devida em seu teto 

máximo, qual seja R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC a partir dadata em que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da 

indenização e fixou em até R$ 13.500,00, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente JOÃO KLEBERSON ALVES DOS SANTOS, menor, neste ato 

representado por sua genitora JOVENILDA SANTOS DA SILVA, a quantia 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 20/08/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015304-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DAMS Proc. nº 

1015304-86.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, Cuida-se de Ação de Cobrança 

de Benefício do Seguro Obrigatório – DAMS que FRANCISCO BATISTA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

objetivando a cobrança de valores a título de reembolso de despesas 

médico-hospitalares desembolsadas pela parte autora em razão de 

acidente de trânsito ocorrido em 27/10/2017. Por tal motivo, pugna pela 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização em valor 

correspondente a R$ 1.574,80 (mil, quinhentos e setenta e quatro reais e 

oitenta centavos) para reembolso de despesas médicas, mais ônus e 

consectários da sucumbência. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

13490331. A Requerida apresentou contestação id. 15185750, arguindo 

em preliminar defeito na representação por se tratar de pessoa não 

alfabetizada; pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; fatos 

narrados não decorrem logicamente com os documentos apresentados na 

exordial e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, do reembolso por despesas medicas e suplementares. Requereu que 

em caso de eventual condenação, a correção monetária incida a partir da 

data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a 

partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Termo de 

audiência corroborado no id. 15572750, onde não restou formulada 

proposta de acordo. Impugnação a contestação no id. 16031251. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ANALFABETO. No que 

tange a preliminar da ausência de procuração com outorga de poderes, 

pelo fato da parte Autora ser uma pessoa não alfabetizada, alegado pela 

Requerida, vislumbro que o documento está assinado na forma como 

determina o Código Civil, sendo desnecessária a suspensão do processo 

para sanar qualquer defeito processual, não restando alternativa se não 

desacolher tal preliminar. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – FATOS NARRADOS NÃO DECORREM 

LOGICAMENTE A CONCLUSÃO DOS FATOS Ao que se refere essa 

preliminar, defendeu o Requerido que os fatos narrados não decorrem 

logicamente da conclusão dos fatos, alegando que a data do sinistro 

apresentado pelo Requerente não esta coerente com os documentos 

apresentados. Entretanto, vislumbro a data expressa na exordial, como 

mero erro material, uma vez que não trará nenhum prejuízo ao processo 

em questão. Desta feita, não acolho a preliminar arguida em contestação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 373, I, II, do CPC, posto que 
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desnecessária maior dilação probatória. "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ-4ª Turma, Resp. 2.832-RJ rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo). Pois bem. O seguro DPVAT visa à indenização de danos 

pessoais à vítima de acidentes envolvendo veículos automotores que 

circulam na via terrestre, ou sua carga. Tais danos pessoais podem ser 

relativos à morte, invalidez permanente ou ressarcimento de despesas 

médicas (DAMS). Alega a parte Requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico ocorrido em 27/10/2017, tendo sido submetido a tratamento 

médico, suportando gastos, que somam o valor a R$ 1.574,80 (mil, 

quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), id. 13490336. Por 

outro lado, encontra-se comprovado documentalmente nos autos que a 

parte Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, consoante 

boletim de ocorrência no id. 1349031, o que comprova o nexo causal com 

os documentos, laudo e recibo acostado aos autos. Nesse quadro, nos 

termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 6.194/74 com as alterações das leis 

n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: 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. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende dos documentos corroborados no id. 

13490335. Desta feita, não procede à alegação da seguradora de que a 

parte Requerente não comprovou as despesas médicas por ela efetivadas 

quando da ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se 

relacionam com o acidente automobilístico narrado na inicial. Assim, não 

pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. A 

Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais, 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece que, 

tratando-se de reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares, o valor máximo da indenização a ser paga é de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A jurisprudência pátria, 

ademais, não destoa desse entendimento: AÇÃO DE COBRANÇA 

REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). ACIDENTE DE 

TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 11.482/07. 

PAGAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR 

DEVIDO. 1. O valor devido corresponde aos gastos efetuados e 

devidamente comprovados com as despesas médico-hospitalares, não 

ultrapassando o valor estipulado em lei. Aplicação aos sinistros que 

ocorreram após 29 de dezembro de 2006. 2. Assim, assegurado o direito 

ao recebimento do valor integral referente aos gastos devidamente 

comprovados, descontado o valor já pago administrativamente pela ré. 3. 

Conforme a redação da Súmula 14 das Turmas Recursais, a correção 

monetária deve incidir a contar da data do pagamento administrativo. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002899052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/04/2011). 

Importante que se diga que a Lei nº 11.482/07 apenas veio explicitar o que 

já era garantido ao beneficiário pela Lei nº 6.194/74, não a revogando, 

devendo ser aplicado ao caso concreto, portanto, o artigo 3º, inciso III, da 

Lei nº 6.194/74, ainda em vigor, que estabelece que a indenização do 

seguro obrigatório seja de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. Quanto aos juros e correção monetária, nos 

termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir 

do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e 

condeno a parte Requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, a 

pagar à parte Requerente, FRANCISCO BATISTA, o valor de R$ 1.426,01 

(mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), referentes à 

indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, 

art. 405) e correção monetária a partir da data do desembolso. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035726-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para que compareça à Audiência conciliação 

designada para o dia 25/03/2019, às 09:00h, devidamente acompanhado 

de advogado, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum de 

Cuiabá.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038067-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA (RÉU)

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014473-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JESUS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINALDO SOARES BORGES (RÉU)

IARA RITA BORGES SOARES (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015554-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MIGUEL SOCORE MORRURE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.
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Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1039701-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERA CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (RÉU)

LUIZ JACARANDA FILHO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/03/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031261-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNNA ELOISE ISER CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/03/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039769-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AGUADO VILLATORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 26/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039844-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA KARINE NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007801-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PINTO DE ARRUDA DIAS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007801-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELO 

PINTO DE ARRUDA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que as perícias DPVAT são 

realizadas por ocasião da audiência de conciliação, REDESIGNE-SE a 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, intimando-se a parte autora pessoalmente para comparecer, 

sob pena de preclusão da produção da prova. INTIMEM-SE as partes da 

data designada para a audiência de conciliação, com as advertências do 

artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo 

a parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011558-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011558-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIA 

DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as partes da 

data designada para a audiência de conciliação, com as advertências do 

artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo 

a parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041208-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041208-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): APARECIDO 

ALVES MONTEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 
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da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 
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como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 28.11.2018, às 17:49. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029470-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009672-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPIRE CENTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035326-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008286-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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CUIABÁ AUTOS Nº 1008286-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GISELI 

RODRIGUES BARROS RÉU: SISAN ENGENHARIA LTDA, RESIDENCIAL 

BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA W Vistos. Compulsado os 

autos, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, 

inciso I, do CPC). Dessa forma, em atenção ao art. 12 do Código de 

Processo Civil, 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, 03 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031288-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA DE MELO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FRANCO MACHADO PITALUGA (AUTOR(A))

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILLIAN TONDA (TESTEMUNHA)

MARCELO MARINI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000503-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA, MARINA FRANCO MACHADO 

PITALUGA RÉU: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. I Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Lucros Cessantes c/c 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga e Marina Franco Machado Pitaluga em 

desfavor de Hesa 114 Investimentos Imobiliários Ltda e Heitor 

Empreendimentos S.A. Compulsando os autos, verifico que as partes 

entabularam acordo (Id nº 13508150), o qual é expressão legítima de suas 

vontades e representa composição para solução do litígio. Assim sendo, 

estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. 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. Cuiabá, 09 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FRANCO MACHADO PITALUGA (AUTOR(A))

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILLIAN TONDA (TESTEMUNHA)

MARCELO MARINI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000503-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA, MARINA FRANCO MACHADO 

PITALUGA RÉU: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. I Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Lucros Cessantes c/c 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga e Marina Franco Machado Pitaluga em 

desfavor de Hesa 114 Investimentos Imobiliários Ltda e Heitor 

Empreendimentos S.A. Compulsando os autos, verifico que as partes 

entabularam acordo (Id nº 13508150), o qual é expressão legítima de suas 

vontades e representa composição para solução do litígio. Assim sendo, 

estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. 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. Cuiabá, 09 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221883 Nr: 29981-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDENOR GOMES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR FORTE DA SILVA, GENY DO 

BOM DESPACHO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ALIANE MEZACASA DE SOUZA - OAB:19510/O, ILDO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:11.499

 Alvará Eletrônico n° 439709-6/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068382 Nr: 54689-63.2015.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS FERRONATO 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimo a parte Autora, por meio de seu advogado, para dar-lhe ciência de 

que foi agendada a data para perícia médica para o dia 14/03/2019 

(quinta-feira)a partir das 08:30 horas na Clínica Materna, no endereço: 

Rua. Pres. Artur Bernardes, 132 - Duque de Caxias II, Cuiabá Telefone: 

65-3322-3840.
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 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045196 Nr: 43994-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BARBOSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINÍCIUS BUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). FELIPE NÉRI DE ARRUDA, OAB/MT nº25425/0, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125139 Nr: 20973-11.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo as partes acerca da decisão de fls. 18/19, tendo em 

vista não ter sido publicada.Vistos. 1. A teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao 

nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos 

sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do 

que dispõe o art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade 

jurídica, mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em 

detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a 

terceiros. Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa 

jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta 

comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade 

jurídica. Precedentes. 3. Tendo por incontroversa a base fática 

apresentada pelo Tribunal de origem - insolvência e encerramento irregular 

das atividades empresariais -, este Tribunal Superior não esbarra no óbice 

da Súmula 7/STJ por analisar a alegação de violação do art. 50 do CC. 

Precedente. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ. Agravo Regimental 

no Recurso Especial : AgRg no REsp 1225840 MG 2010/0211119-5. 

Quarta Turma. Ministro Relator: Raul Araújo. Julgamento: 10/02/2015. 

Publicação: 27/02/2015). Diante do exposto, considerando que a petição 

de fls. 04/09 não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais 

exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de 

desconsiração da personalidade jurídica. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1039701-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERA CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (RÉU)

LUIZ JACARANDA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039701-15.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LIDERA 

CONSTRUTORA LTDA - EPP RÉU: LUIZ JACARANDA FILHO, SARA ALVES 

MARTINS JACARANDA AT Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Rescisão Contratual, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Lidera 

Construtora Eireli em desfavor de Luiz Jacarandá Filho e Sara Alvez 

Martins Jacarandá, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o 

requerente que em 19.04.2018, firmou com os requeridos contrato de 

promessa de compra e venda, tendo como objeto a unidade autônoma lote 

03, quadra 20, etapa 1, situado no condomínio Belvedere, nesta urbe. 

Menciona que o valor da venda foi acordado no montante de R$ 

990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), sendo pago da seguinte 

forma: o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil) a titulo de sinal a ser pago 

em 03.05.2018, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil) a ser paga por 

meio de transferência bancária em 03.07.2018, o montante de R$ 

190.000,00 (cento e noventa mil) em 0.11.2018 e a quantia de R$ 

200.000,00 (duzentos mil) em 03.05.2019. Assevera que os requeridos 

não realizaram o pagamento de nenhum valor pactuado, mesmo com ao 

aditivo contratual para o pagamento dos valores atrasados em 10.10.2018. 

Sustenta que no aditivo contratual realizado, foi previsto que não havendo 

o pagamento do débito, os requeridos estariam notificados de que a 

rescisão contratual estaria concretizada tendo os requeridos o prazo de 

30 (trinta) dias para desocuparem o imóvel. Diz, por fim, que mesmo com a 

notificação, os requeridos permanecem no imóvel. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência a sua imissão na posse no imóvel 

objeto dos autos. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Muito embora a parte autora pleiteie a imissão na posse, é 

certo que, não tendo a propriedade sido transferida, o que se busca na 

presente ação é um pedido possessório de reintegração de posse e não 

pedido petitório de imissão. É cediço que os Tribunais Superiores partilham 

do entendimento de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na 

hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contrato" (STJ; AgRg-REsp 1.337.902; 

Proc. 2012/0167526-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; 

Julg. 07/03/2013; DJE 14/03/2013. Ocorre que, a Lei Federal n.º 

13.097/2015, dentre outras providências, alterou o Decreto n.º 745, de 

07.08.1969, dispondo em seu art. 62 a possibilidade de incidência da 

cláusula resolutiva, quando a parte inadimplente, apesar de interpelada, 

deixar de purgar a mora. Vejamos: “Art. 62. O art. 1o do Decreto-Lei no 

745, de 7 de agosto de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1o Nos contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei no 58, de 

10 de dezembro de 1937, ainda que não tenham sido registrados junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, o inadimplemento absoluto do 

promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial 

ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar 

de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento 

da interpelação. Parágrafo único. Nos contratos nos quais conste cláusula 

resolutiva expressa, a resolução por inadimplemento do promissário 

comprador se operará de pleno direito (art. 474 do Código Civil), desde 

que decorrido o prazo previsto na interpelação referida no caput, sem 

purga da mora.” (NR)” Nota-se que a finalidade da alteração legislativa foi 

a de revigorar a eficácia da cláusula resolutiva expressa nos contratos 

como o ora firmado entre as partes. Destarte, inobstante o entendimento 

jurisprudencial zelar pelo princípio da boa-fé objetiva dos contratos, 

obstando, em razão disso, a reintegração de posse no bem anteriormente 

à rescisão contratual, in casu, não há falar-se em boa- fé, na medida em 
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que a parte requerida não realizou qualquer pagamento do imóvel 

adquirido. Por conta disso, inarredável concluir-se pela possibilidade de se 

operar a cláusula resolutiva contida do aditivo contratual, tornando a 

injusta à posse dos réus. Ocorre que, para tanto, deve ser oportunizado 

aos requeridos a purgação da mora, no prazo de 15 dias, nos termos da 

norma supra referida, eis que não houve prévia interpelação extrajudicial 

ou judicial. Por essas razões, entendo presente a probabilidade do direito 

da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a parte autora não seja 

reintegrada na posse do objeto discutido nos autos, ficará privada de 

dispor livremente de objeto de sua propriedade. Por fim, o § 3º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, já que não haverá prejuízos 

aos requeridos que não realizaram qualquer pagamento. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar: 1. A expedição de 

mandado de interpelação judicial dos requeridos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuem a purgação da mora. 2. A expedição de competente 

mandado de reintegração de posse em favor do autor, na hipótese de 

ausência de purgação da mora. No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041030-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LEITE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041030-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDNA LEITE 

DE CARVALHO RÉU: AGEMED SAUDE S/A AT Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por Edna Leite de Carvalho, em desfavor de Agemed Saúde S.A, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora que contratou 

os serviços de assistência médica ofertado pela requerida. Menciona que 

está acometida de doença de Muller Weiss, com quadro sequelar de 

osteonecrose de ambos os ossos naviculares dos pés, com colapso 

grave de necrose bilateral, fato que provoca dores intensas e limitação da 

marcha e ortostase. Assevera que em razão do seu quadro de saúde, 

necessita de ser submetida às seguintes cirurgias: artrodese ao nível do 

tornozelo (a iniciar pelo pé direito), enxerto ósseo, pé plano/ pé cavo/ 

coalisão tarsal, artrodese de tarso e/ou médio pé e tratamento 

microcirúrgico das neuropatias compressivas. Alega que devido a 

complexidade do procedimento, o médico responsável pelo tratamento 

solicitou os seguintes materiais: 03 unidades de parafuso cônicos 

compressivos de 6,5 a 7,0 mm, 03 unidades- placas de alta compressão 

3,5mm tipo claw em T, 10 unidades- Fio de Kirshner, Kit microssera, 

Lmaina Longa e Enxerto ósseo. Diz que após a prescrição médica dos 

procedimentos, solicitou autorização de custeio junto à requerida. 

Contudo, a requerida até o presente momento não autorizou, nem 

tampouco apresentou qualquer resposta ou negativa. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a 

custear a cirurgia indicada, bem como todos os materiais necessários, nas 

exatas condições e quantidades solicitadas pelo médico requerente. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento, porque, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito. 

Isso porque, as informações contidas nos autos são suficientes a 

evidenciar que a autora foi diagnosticada com doença de Muller Weiss, 

estando em tratamento desde 26.09.2017, conforme relatório médico 

constante no Id n.º 16713700. Ademais, há laudo médico relatando a piora 

progressiva das dores (Id n.º 16713700), e laudo indicando os 

procedimentos cirúrgicos necessários e prescrevendo quais os matérias 

a serem utilizados (Id n.º 16713700, pág.3). Consta nos autos, ainda, o 

pedido administrativo formulado à requerida, aos 01.10.2018, visando à 

autorização e custeio do procedimento e dos materiais, que segundo a 

parte autora, não foi respondido até a presente data (Id n.º 16713700). 

Pois bem. Analisando os autos, notadamente o contrato firmado entre as 

partes, notadamente, o item 5.2, alínea a, prevê que em caso de 

internação para fins clínicos ou cirúrgicos serão cobertas as despesas 

decorrentes dos materiais a serem utilizados. Destarte, estando 

demostrada a necessidade da cirurgia e a previsão contratual de 

cobertura, não se pode privar a parte autora desta prerrogativa e nem 

aguardar a manifestação da parte ré que há mais de 01 (um) mês foi 

instada a se manifestar, contudo permanece inerte. Por essas razões, 

entendo restar presente a probabilidade do direito a parte autora. No que 

tange ao perigo de dano, emerge da própria pretensão da parte autora, 

pois a não viabilização do procedimento cirúrgico imporá risco à saúde da 

parte autora. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, entendo que, no 

caso concreto, os direitos fundamentais de preservação da vida e da 

saúde devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da 

autora e o evidente perigo de dano. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a 

cobrança do procedimento realizado. Posto isso, com base no art. 297 c/c 

art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), AUTORIZE e CUSTEIE a cirurgia 

indicada pelo médico, bem como todos os materiais necessários, nas 

exatas condições e quantidades solicitadas pelo médico requerente , 

conforme laudo constante no Id n.º 16713700, pág.3. Para o caso de 

descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c 

art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 
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de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 28 de Novembro 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034390-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLICE ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034390-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DARLICE 

ALVES DE BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação de 

Revisional c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Darlice Alves de Barros em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. 

Alega, a requerente, que é consumidora dos serviços da requerida 

através da unidade consumidora nº 6/260630-9. Assevera que o consumo 

de energia mensal da unidade consumidora sempre esteve na média de 

236,32 Kw. Contudo, no mês de Junho de 2018, foi surpreendida com uma 

fatura constando o consumo de 653 KWH, no valor de R$ 506,15 

(quinhentos e seis reais e quinze centavos). Esclarece que esse consumo 

é totalmente dissidente da sua realidade sendo superior a média que 

costuma pagar. Diz, por fim, que em razão da fatura contestada ter sido 

elevada, restou inadimplente. Por essas razões, requer, em sede de tutela 

de urgência que a requerida se abstenha de proceder com a suspensão 

do fornecimento de energia em razão da fatura discutida nos autos. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que a fatura com vencimento em 12.06.2018, no 

valor de R$ 506,15 (quinhentos e seis reais e quinze centavos), se destoa 

das faturas anteriores, conforme análise dos documentos constantes nos 

autos (Id n.º 16476575). Destarte, identifico a probabilidade do direito. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a tutela não seja deferida, a parte requerente 

poderá ser privada da utilização de um serviço público essencial. Por fim, 

o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

suspensão do fornecimento de energia. Não obstante presente os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a 

insurgência quanto aos valores supostamente excessivos das faturas 

não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao menos do valor 

que entende devido, posto que afronta ao princípio da razoabilidade a 

mesma se beneficiar dos serviços de energia elétrica de forma graciosa. 

Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor acima da 

média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por ausência de 

probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor equivalente ao 

dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca de 300% 

superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento 

doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço 

essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso 

conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de interromper 

o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 

165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício 

ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à fatura 

impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida, SE ABSTENHA de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia em decorrência da fatura discutida nos autos, 

sem prejuízo de suspensão por débitos não discutidos nestes autos. Para 

o caso de não cumprimento da determinação por parte da concessionária 

demandada, FIXO multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo 

Civil), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, 

nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial do 

valor que a parte autora entende devido na fatura questionada 

(junho/2018), observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos 

três meses anteriores ao período contestado (março, abril e maio de 

2018). Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, com 

fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de 

tramitação prioritária do feito, haja vista tratar-se de pessoa maior de 60 

anos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de Novembro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1040384-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AUTOR(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BARBOSA DE ABREU OAB - MT0014278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLETES E ESTEIRAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040384-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IMOBILIARIA 

E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE CHARBEL MALOUF RÉU: 
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ROLETES E ESTEIRAS LTDA AT Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

Cobrança, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Imobiliária e 

Construtora São José Ltda em desfavor de Roletes e Esteiras Ltda - EPP, 

todos devidamente qualificados nos autos. A parte autora alega ser 

proprietária de um imóvel situado na Avenida Fernando Correia da Costa, 

n.º 6656-A, Bairro Coxipó, nesta urbe. Aduz que há um contrato de 

locação, firmado com a parte requerida, tendo como objeto o imóvel 

supracitado, com prazo de duração de 36 (trinta e seis) meses. Menciona 

que locatário vem ocupando o imóvel desde 30.01.2017. Contudo, desde 

janeiro do corrente ano o locatário deixou de efetuar o pagamento. 

Assevera que o valor do aluguel foi ajustado no montante de R$ 1.700,00 

(mil e setecentos reais). Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

evidência, a concessão do despejo. É a síntese. DECIDO. Na presente 

ação, pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento 

dos aluguéis e encargos locatícios. As possibilidades de despejo liminar 

estão estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre 

outras, a seguinte hipótese: “Art. 59. Com as modificações constantes 

deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder- 

se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. No caso 

nos autos, o contrato constante no Id n.º 16631823, menciona, 

expressamente, a existência de fiador, quem seja, Claudemir Favaro 

Destarte, a garantia prevista no contrato, inviabiliza o deferimento do 

pedido liminar. À propósito, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

LOCATÍCIOS EM ATRASO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTRATO LOCATÍCIO GARANTIDO POR FIANÇA. MATÉRIA DE FATO. 

CASO CONCRETO. A Lei de locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, 

§1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o 

deferimento de medida liminar de despejo. Além das hipóteses previstas 

na Lei de Inquilinato, para fins de concessão da medida liminar de despejo, 

deverão estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, 

autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a prova 

inequívoca e convencimento da verossimilhança, requisitos específicos, 

bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Hipótese dos autos em que o contrato de locação estabelece garantia 

fidejussória (fiança), prevista no artigo 37, II, da Lei nº 8.245/91, o que 

inviabiliza, neste momento processual, a concessão da medida liminar, na 

forma do artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Agravo de instrumento 

provido.” (TJRS; AI 0322567-49.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Quinta Câmara Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg. 13/12/2017; 

DJERS 23/01/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO ECOBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA.A antecipação de tutela 

tem como requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Hipótese em que não estão preenchidos os 

requisitos necessários à antecipação de tutela. Contrato locatício está 

garantido por fiança, o que, em princípio, inviabiliza a concessão da liminar 

postulada, na forma do art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. Negado 

p rov imen to  ao  ag ravo  de  i ns t rumen to . ”  (TJR S ;  A I 

0174131-51.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; 

Relª Desª Ana Beatriz Iser; Julg. 09/08/2017; DJERS 14/08/2017) Ademais 

disso, a parte autora pleiteia a concessão do despejo em sede de tutela de 

evidência. É cediço que a tutela de evidência pode se dar 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, desde que a situação fática se enquadre numa 

das hipóteses disciplinadas nos incisos I a IV, que assim dispõem: “I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. In 

casu, infere-se que a parte autora fundamenta sua pretensão no inciso IV. 

Contudo, a hipótese pretendida não é uma das situações de concessão 

liminar. Assim sendo, uma vez não satisfeitos, ao menos neste momento 

processual, todos os requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de Novembro 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041464-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAYNE SUELY DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041464-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CAROLAYNE SUELY DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A AT 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Carolayne 

Suely de Souza, neste ato representada por sua genitora Noemia Lidia de 

Souza, em desfavor de Agemed Saúde S/A, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Aduz a requerente que é beneficiária do plano de 

saúde ofertado pela ré através da carteira n.º 6103510060989373. Relata 

que está acometida de Sepse de Foco Cutaneo – infecção generalizada. 

Menciona que está internada no hospital São Mateus desde 24.11.2018. 

Aduz que seu estado de saúde é gravíssimo e necessita de continuidade 

do tratamento que está sendo realizado. Contudo, a requerida efetuou 

comunicado que não será realizado a cobertura em razão da carência 

contratual. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que 

a requerida seja compelida a promover a cobertura dos procedimentos 

realizados no hospital em que está internada, bem como a cobertura da 

continuidade dos procedimentos prescritos e de todos que se fizerem 

necessários e forem prescritos. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos, notadamente, no laudo de evolução médica, informam 
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o quadro de saúde da autora, e ainda, atestam o risco iminente de morte 

(fls. 16773592). A guia de solicitação de internação assinala a urgência do 

atendimento (Id n.º 16773592, pág.5). Em que pese não haver nos autos 

cópia do instrumento contratual firmado com a requerida, há solicitação de 

internação na qual resta evidenciada a relação contratual firmada entre a 

autora e o plano de saúde, e ainda, a autora faz menção ao número da 

carteirinha do plano n.º 6103510060989373. No tocante a negativa de 

atendimento, resta evidenciado nos autos que foi baseada na carência 

contratual (Id n.º 16773593). É cediço que a elaboração de cláusula de 

plano de saúde que prevê período de carência é permitida, no entanto, nos 

termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, tratando-se de urgência e 

emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento, afastando-se a 

incidência de período de carência, in verbis: "Art. 35-C. É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional.” Outrossim, ainda que levando em 

consideração o período de carência, ressai do art. 12, inciso V, alínea c, 

da supracitada Lei, que em casos de urgência e emergência o atendimento 

deve ser coberto no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas).Veja-se: 

“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: V - quando fixar períodos 

de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) 

prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo 

máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e 

emergência;” Inobstante a requerida sustentar que estaria limitada a 

cobertura dos procedimentos as primeiras 12 (doze) horas, entendo que 

no caso em análise tal regra não se aplica, na medida em que nos 

atendimento de urgência e emergência que evoluírem para internação, a 

cobertura contratual se estenderá até a preservação de saúde do 

paciente. Acerca da extensão da cobertura, colaciono o seguinte julgado: 

“PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. 

NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. 

VEDAÇÃO. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CONTINUADO. 

COBERTURAOBRIGATÓRIA. 1. A Lei 9.656 /98 veda expressamente a 

possibilidade de as operadoras limitarem o período de internação dos 

segurados quando o plano de saúde contratado incluir a modalidade 

hospitalar (art. 12, II, ?a?). Desse modo, a cobertura do período de 

internação não pode ser limitada às primeiras doze horas do ingresso do 

paciente na unidade hospitalar, consoante artigos 2º e 3º da Resolução 13 

do CONSU (ANS). Precedente: Acórdão 1019035, 20160110447830APC, 

Relatora LEILA ARLANCH, datado de 17/05/2017, publicado em 

29/05/2017. 2. Os contratos de plano de saúde devem oferecer cobertura 

aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para 

internação, desde a admissão do paciente até a sua alta, ou que sejam 

necessários à preservação da vida, órgãos e funções, consoante art. 3º , 

caput, da Resolução 13 , do Conselho de Saúde Suplementar, de 

13/11/1998. 3. Na hipótese, o recorrido foi picado por inseto peçonhento, 

com indicação médica de internação de urgência, para recuperação da 

saúde, devendo o plano de saúde arcar com as despesas 

médico-hospitalares decorrentes do tratamento, ainda que durante o 

período de carência, a teor do art. 35-C , inciso II , da Lei 9.656 /98. 4. 

RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor 

do art. 55 da Lei 9.099 /95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 

46 da Lei n. 9.099 /95. Encontrado em: CONHECIDO. IMPROVIDO. 

UNANIME.” (TJ/DF, 0703124-77.2016.8.07.0014, Relatora SONÍRIA ROCHA 

CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE : 19/12/2017 ) Destarte, a 

cláusula que estipula o cumprimento do período de carência, 

voluntariamente aceito, merece mitigação em casos de urgência e 

emergência. Isso porque se aguardar o decurso do período de carência 

ou decisão de mérito acerca da validade ou não da recusa administrativa 

da mantenedora, mostra-se inadequado em face dos princípios 

constitucionais do direito à vida e dignidade da pessoa humana. À 

propósito, colaciono os seguintes julgados, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE 

SAÚDE. Negativa de autorização de internação de emergência. Alegação 

de prazo de carência. Sentença de procedência que se mantém. Apelo da 

ré. Plano de saúde não autorizou internação de menor com 23 meses de 

idade sob a alegação de que estava no prazo de carência. Tutela de 

urgência concedida para autorizar internação. Caráter emergencial 

comprovado que afasta a necessidade de cumprimento do prazo de 

carência. Art. 12, V, alínea "c" da Lei nº 9656/98. Dano moral configurado. 

Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços 

hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente 

obtidos mediante decisão judicial. Dano moral arbitrado em r$15.000,00 

que se mantém. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do 

desembargador relator.” (TJRJ; APL 0031372-76.2011.8.19.0001; 

Araruama; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cherubin Helcias 

Schwartz Junior; DORJ 09/11/2018; Pág. 311). “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. 

RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA. 

ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Esta 

Corte Superior firmou o entendimento de que o período de carência 

contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de 

situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa 

frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 

Incidência da Súmula nº 568/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, 

AgInt no AREsp 858.013/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE INTERNAÇÃO E 

TRATAMENTO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA 

NÃO CUMPRIDO – ATENDIMENTO EMERGENCIAL OBRIGATÓRIO – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVA E 

COMPORTA REDUÇÃO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA 

CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme é a orientação jurisprudencial, 

inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 466667/SP), merece 

temperamento a aplicação da cláusula de carência estabelecida em 

contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar 

circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de 

emergência. A recusa de tratamento considerada indevida implica em clara 

violação à dignidade da parte autora e perturbação do seu bem estar 

emocional e psicológico, o que justifica a condenação da prestadora de 

serviços médicos ao pagamento de indenização.Em se tratando de 

responsabilidade civil contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a 

data da citação” (TJ/MT, Ap 97272/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). Nesse diapasão, conquanto 

legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas 

derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo 

legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as 

hipóteses de tratamento de urgência ou emergência. Indiscutível, portanto, 

que, em um juízo de ponderação, deve-se reconhecer à plausibilidade do 

direito alegado pela autora. No que tange ao perigo de dano, emerge da 

própria pretesão da parte autora, pois a não viabilização da internação lhe 

imporá risco à saude e à própria vida. Dessa forma, em juizo de estrita 

delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos fundamentais de 

preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, face à aparente 

probabilidade do direito da autora e o evidente perigo de dano. Por fim, o § 

3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, abrindo a possibilidade 

da parte requerida realizar a cobrança dos valores gastos. Por outro lado, 

em que pese à parte autora ter pleiteado, em sede liminar, que a requerida 

promova a cobertura dos procedimentos realizados no hospital em que a 

requerente está internada, bem como a cobertura da continuidade dos 

procedimentos prescritos e de todos que se fizerem necessários, entendo 

que o pedido é genérico e não comporta guarida. Por tais razões, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar 

que a requerida assegure à parte autora todo e qualquer atendimento 

médico de urgência e/ou emergência, inclusive a sua internação em UTI 

Geral por todo o período que se fizer necessário, assim como o 

atendimento de nova prescrição médica com o mesmo caráter de 

urgência/ emergência, no prazo de 02 (duas) horas a contar da intimação 
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para cumprimento desta decisão ou da nova prescrição médica, sob pena 

de multa de R$ 5.000,00 (mil reais) por hora, durante as 24 (vinte e quatro) 

primeiras horas de descumprimento, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

dia a partir do segundo dia. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18.03.2019 

às 11h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

01. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

CUMPRA-SE por Oficial de Justiça plantonista. Considerando que, em 

razão do adiantado da hora, a sede da requerida poderá estar fechada, 

DETERMINO que o Oficial de Justiça entregue cópia da presente decisão 

na sede do hospital em que a parte autora está internada, para que esse 

dê imediato cumprimento à presente decisão, sob pena de 

responsabilização. Amanhã, no primeiro horário, INTIME-SE a requerida, 

com a certificação da hora de cumprimento do mandado. Serve cópia da 

presente decisão como mandado judicial para intimação das requeridas. 

Cumpra-se, em regime de Plantão. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033857-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER VARGAS NUNES (RÉU)

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033857-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CAMILA 

DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA RÉU: EDER VARGAS NUNES, 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS Vistos etc. A 

parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 15901422 

requerendo a desistência da presente ação, informando que a não tem 

mais interesse na demanda, requerendo ,assim, homologação sem mérito 

da desistência do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII 

– homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que 

a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015024-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO SILVA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1015024-52.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

EDNO SILVA SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por EDNO SILVA SANTANA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, devidamente qualificados nos autos. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente ao Id:16472685. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028069-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

MAGDALA JEUNE OAB - 713.334.861-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028069-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYNESA JEUNE DESFORGES REPRESENTANTE: MAGDALA JEUNE RÉU: 

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A Vistos etc. No decisório 

anterior foi indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Findo o prazo, a parte autora nada manifestou. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: 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. O entendimento 

jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
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Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032299-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032299-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LETICIA OLIVEIRA ARAUJO RÉU: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o 

pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Findo o prazo, a parte autora 

nada manifestou. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade 

constante da petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 
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- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031604-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JAVARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031604-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON JAVARI RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. No 

decisório anterior foi indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando 

a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Findo o prazo, a parte autora nada manifestou. Não houve a citação 

da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. 

É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora 

intimada para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: 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. O entendimento 

jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidente a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036606-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036606-74.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA REQUERIDO: GOOGLE 

BRASIL INTERNET LTDA. Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o 

pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o autor, por 

meio do petitório retro, pleiteando pela reconsideração da decisão que 
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indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Extrai-se ainda que se trata de 

ação de pequena complexidade, enquadrando-se ao disposto na Lei 

9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 
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ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028032-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISTRAEL ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028032-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MISTRAEL ALVES DE FREITAS REQUERIDO: MASTER 

OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos etc. No decisório 

anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Após, compareceu o autor, por meio do petitório retro, pleiteando 

pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça 

gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes 

da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. 

Extrai-se ainda que se trata de ação de pequena complexidade e valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 
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RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029206-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANILTON MENDES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029206-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HANILTON MENDES DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos comprovando que efetuou, voluntariamente, o 

pagamento do valor da condenação. Diante disso, determino a intimação 

da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, 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. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035210-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSITA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035210-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSITA VIEIRA DA CUNHA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio do petitório retro, 

pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades 

constantes da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de 

reconsideração. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 
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mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011938-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011938-73.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ANA MOREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se processo em fase de Cumprimento de 

Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030840-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DA SILVA PINHEIRO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030840-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NAIR DA SILVA PINHEIRO LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 10770635 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, 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. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034840-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1034840-20.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ANTONIO DA SILVA LEITE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por ANTONIO DA SILVA LEITE em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: 16458627. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036806-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036806-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALZIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da 

condenação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos 

na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito 

o pagamento da quant ia rec lamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, 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. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014386-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK BARBOSA DA COSTA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014386-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYK BARBOSA DA COSTA PRADO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos comprovando que efetuou, voluntariamente, o 

pagamento do valor da condenação. Diante disso, determino a intimação 

da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, 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. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014193-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1014193-04.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

JOSUEL RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038923-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ROSAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038923-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ROSANE ROSAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório retro requerendo a desistência da 

presente ação, informando que a não tem mais interesse na demanda, 

requerendo ,assim, homologação sem mérito da desistência do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

28/11/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034277-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1034277-26.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017251-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMEGINIO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1017251-15.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DEMEGINIO ALEXANDRE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032792-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LIMA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1032792-88.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ROSENIR LIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018431-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERNANDES DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1018431-66.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

OSVALDO FERNANDES DO AMARAL EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784774 Nr: 38594-60.2012.811.0041

 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: LUCIANE SUZEMAR DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, ALEXANDRE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16929, LUIZ GONZAGA WARMLING - OAB:8.650, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP

 Assim, reconhecido o direito da autora à percepção de indenização no 

valor de 2,08% do percentual de quotas devido ao réu Alexandre Demori, 

o cálculo deverá ser realizado mediante liquidação judicial.

 Pelo exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a influir 

à conclusão, com fulcro no artigo 487, inciso III alínea “a” do CPC, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, em 

consequência, CONDENO o requerido ALEXANDRE DEMORI ao pagamento 

de indenização em valor à ser arbitrado em liquidação de sentença, no 

percentual de 2,08% dos 25% pertencente ao requerido Alexandre 

Demori, e 2,08% dos 25% devido ao réu na ação contra a Petrobras, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, quando do recebimento.

Por fim, DEFIRO A TUTELA para DETERMINAR a expedição de ofício à da 

33ª Vara Cível do Rio de Janeiro para que resguarde o percentual de 

4,18% do percentual devido ao requerido ALEXANDRE DEMORI (25%) na 

ação movida contra a PETROBRÁS, e não sobre o total da indenização.

CONDENO, ainda, o demandado, ao pagamento das custas processuais, 

bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do 

que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428156 Nr: 10019-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, 

LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:6905-E OAB/MT, LUIS EDUARDO DE 

CASTRO NASSIF - OAB:11866, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/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: ROSELY AMARAL DE SOUZA

Data da Carga: 29/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935459 Nr: 52304-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA MARIA MAGIO, CALDEIRA, LOBO E OTTONI 

ADVOGADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - OAB:DF/16.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785

 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: CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS

Data da Carga: 29/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780602 Nr: 34158-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA- COTRANSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MARCELO S. BOCALON 

- OAB:22.131, MARCOS PAULO DA FONSECA - OAB:11841/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: Ana Paula Santos Carvalho

Data da Carga: 29/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67736 Nr: 4288-22.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILCE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Baldaran de Castro Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO RIBAS - OAB:15772 

- PR

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte executada, 

bem como certifico que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68136 Nr: 1732-23.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULINO SIMMI, ROMILDO ALENCAR 

POTTI, ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293

 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 indicar os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, 
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RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT, ROZANA ALVES - 

OAB:, ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - 

OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

parecer ministerial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946715 Nr: 58454-76.2014.811.0041

 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: MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA, LFRS, LFRDS, 

NKRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC RANDO, ISMAEL FELIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No caso dos autos, observa-se que os elementos probatórios constantes 

do processo não são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o 

mérito da causa, havendo a necessidade de produção de provas, motivo 

pelo qual, designo o dia _28/_02__/2019_, às _15__h_00__ min, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

art. 357, V, do CPC.

Intime-se a parte, através de seu procurador, para indicar o rol de 

testemunhas a serem ouvidas e as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade quais são, bem como justificando a 

pertinência das mesmas, no prazo de 15 (quinze) dias antes da realização 

da audiência, com fundamento no artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem levar, para a audiência prevista, o 

respectivo rol de testemunhas (art. 357 § 5º).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757741 Nr: 9942-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MALDONADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICASA INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, DELL 

ANNO, CCP COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por IVO 

SERGIO FERREIRA MENDES e OUTROS em face de JEFERSON 

MALDONADO DA SILVA, já qualificados nos autos.

Conforme sentença de fls. 432-v, foi reconhecida a ilegitimidade passiva 

da empresa CCP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, e condenado o 

requerente, ao pagamento de verba honorária no montante de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais).

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, qual seja JEFERSON MALDONADO (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.

Após, DETERMINO a remessa do feito ao Cartório Distribuidor para 

retificação da capa dos autos, nos termos da sentença de fls. 432-v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757741 Nr: 9942-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MALDONADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICASA INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, DELL 

ANNO, CCP COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por JEFERSON 

MALDONADO DA SILVA em face de DELL ANNO, ambos já qualificados 

nos autos.

Analisando o feito, observa-se que houve homologação de acordo entre o 

requerente e a parte requerida Unicasa Indústria de Móveis S/A, no 

montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), restando um saldo 

remanescente de R$19.337,12 (dezenove mil trezentos e trinta e sete 

reais e doze centavos).

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 DELL ANNO, (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo do 

remanescente 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.: 757741 Nr: 9942-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MALDONADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICASA INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, DELL 

ANNO, CCP COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Vistos etc.

Às fls. 514/5156, a parte requerida UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A 

e o requerente JEFERSON MALDONADO DA SILVA apresentaram 

petitório, informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito, em relação a requerida, nos moldes do 

artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, em 

relação a requerida UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739098 Nr: 35723-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, 

com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, 
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CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de 

R$ 87.418,37 (oitenta e sete mil quatrocentos e dezoito e trinta e sete 

centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem 

como acrescidos dos juros de mora a partir da data de cada 

vencimento.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse na execução 

da sentença, fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do CPC, no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739098 Nr: 35723-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041142-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041142-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DOS SANTOS RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO 

LTDA Vistos etc. Inicialmente, CIENTIFIQUE-SE às partes quanto à remessa 

dos autos para este juízo. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o 

devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1039156-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA MARQUES FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA (RÉU)

EUNICE MACHADO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039156-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZA MARIA MARQUES FONTES RÉU: EUNICE MACHADO MOREIRA, 

NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação De Despejo 

Fundado Em Inadimplemento De Alugueres e Obrigação Acessórias Com 

Cobrança e Pedido De Tutela De Urgência Para Desocupação, proposta 

por LUIZA MARIA MARQUES FONTES, em desfavor de EUNICE MACHADO 

MOREIRA RIBAS, ambos já qualificados nos autos. A parte autora aduz 

que firmou contrato de locação com a requerida, imóvel esse situado à 

Rua Dr. Euricles Mota, n° 130, Jardim Guanabara, Bloco C4, Apto 32, 

residencial Vila Verde, Cuiabá-MT, o aluguel ficou convencionado com o 

valor mensal de R$ 1.000,00 (Mil reais), com vencimento até o dia 16 

(dezesseis) de cada mês, tendo como prazo de vigência de locação 24 

meses. Argumenta que o locatário, ora réu, encontra-se inadimplente com 

os pagamentos dos alugueres desde 16 de setembro de 2018 e que 

desde então vem se furtando das obrigações avençadas. Pugna pela 

determinação de desocupação do imóvel em razão do inadimplemento. É o 

relatório. Decido. Trata-se de Ação De Despejo Fundado Em 

Inadimplemento De Alugueres e Obrigação Acessórias Com Cobrança e 

Pedido De Tutela De Urgência Para Desocupação, proposta por LUIZA 

MARIA MARQUES FONTES, em desfavor de EUNICE MACHADO MOREIRA 

RIBAS. Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela 

Lei do Inquilinato, obedeciam ao rito ordinário, assim como estabelece o 

artigo 59 da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste 

Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo no Novo 

CPC, deixou de prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo 

procedimento comum, disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC. Não 

obstante a regra geral acima elencada, temos no caso trazido a baila a 

cumulação de pedidos no processo (despejo e cobrança), que em 

princípio não se sujeitam ao mesmo rito processual, portanto, no caso 

particular, mantém-se seguindo o rito especial, previsto na lei de locações, 

somente subsidiariamente sendo aplicável o previsto para o procedimento 

comum. No que tange ao pedido liminar, este tem como requisitos o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser entendido como a 

plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o segundo como 

concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da 

demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação. O pedido de 

liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC possuíam requisitos 

diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas linhas gerais da tutela 

de urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela de urgência, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, a Lei de Locações foi editada em 1991, época em que 

o sistema brasileiro ainda não conhecia de forma generalizada a 

antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, considerava-se 

extremo avanço a possibilidade de imediata realização do despejo, initio 

litis, contudo se exigia várias garantias por considerar medida 

excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni parece 

evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações para 

permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem mais 

sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo Código 

de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de despejo, não 

havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses bem menos 

nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via ordinária, 

pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta 

adequado o deferimento tutela de urgência formulado pelo autor, no 
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sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos 

aluguéis. Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza 

que o contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência 

da falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” Mais adiante, o art. 64 da referida Lei, com 

redação dada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe que a decisão que decreta o 

despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos dispensa a 

prestação de caução nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º. “Art. 

64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução 

provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses 

nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da 

prestação da caução.” Sobre a matéria a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

NÃO VERIFICADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE POR TEMPO 

INDETERMINADO – POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Descabida a alegação de 

cerceamento de defesa, eis que a devolução de prazo requerida foi 

realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, com a devolução 

de prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação. “Por 

força do disposto no art. 57 da Lei n. 8.245/1991, para que se 

perfectibilize a denúncia vazia de contrato de locação não residencial por 

tempo indeterminado é imprescindível a prévia notificação do inquilino, 

concedendo-lhe 30 dias para desocupação do imóvel. - Presente o 

comprovante da prévia notificação, é de ser mantida a sentença que 

julgou procedente o pedido na presente na ação de despejo” (Apelação 

Cível Nº 70076820505, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/03/2018). Havendo 

falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, inc. III da Lei 

8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de 

despejo do locatário. (Ap 135227/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) destaquei. APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA 

CARACTERIZADA – ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) 

– INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE 

LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dessa 

forma, havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, 

inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e 

acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei. 

(Ap 32403/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017)negritei. Tem-se em uma análise sumária, que tais requisitos 

legais, no presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, o perigo 

de dano, torna-se visível com os danos advindos do requerido manter a 

posse do imóvel sem proceder ao pagamento da contraprestação devida, 

como aluguel e consectários locatícios o que acarreta ao requerente 

excessivo gravame e prejuízo. Por outro lado, em tese, a probabilidade do 

direito resta verificada ante a comprovação dos documentos ora 

apresentados, tais como: Contrato Particular de Locação Residencial (ID 

16442866) firmado entre as partes. Ademais a requerente trouxe aos 

autos Notificação Extrajudicial (ID 16442878) enviada à demandada para 

que purgasse a mora referente aos aluguéis. Sobre a matéria a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA 

ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - FALTA DE 

PAGAMENTO DOS ALUGUEIS - PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, 

III e IX DA LEI 8.245/91 - MULTA DIÁRIA - DENTRO DA RAZOABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A mora do devedor é motivo para rompimento 

contratual dando ensejo desocupação do bem, nos termos do que dispõe 

o art. 9, inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91. Presentes as hipóteses 

previstas no artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei Federal nº 8.245/91 deve ser 

deferida a liminar de despejo. Deve ser mantido o valor da multa diária vez 

que arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade.” (TJMT - AI, 157241/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 02/04/2014) destaquei. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela antecipada. Com essas 

considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada, 

DETERMINO que a parte requerida PURGUE A MORA ou DESOCUPE 

VOLUNTARIAMENTE o imóvel localizado à Rua Dr, Euricles Mota, n° 130, 

Jardim Guanabara, Bloco c4, Apto 32, Residencial Vila Verde, Cuiabá-MT, 

no prazo de 15 dias. Não havendo o adimplemento da mora nem a 

desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de 

Despejo, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer 

necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço 

policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo 

o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se 

tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja 

necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, 

requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca 

seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos 

necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de 

tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. CITE-SE a parte contrária para que pague o valor dos aluguéis 

vencidos com fulcro no art. 62, inciso II da Lei 8.245/1991, a fim de se 

evitar a rescisão contratual ou para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II do Código de 

Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, 

tendo em vista a especialidade do rito processual. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042163-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAO JOSE DA SILVA FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória De Inexigibilidade De Débito Com Tutela De Urgência e Danos 

Morais, proposta por JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos já 

qualificados; A parte autora narra é proprietária de um imóvel registrado 

perante a requerida sob a unidade consumidora de nº 6/213550-7. 

Salienta que no final do mês de Outubro/2017, recebeu uma visita de um 

funcionário da requerida e foi lhe informado que seria trocado o medidor, 

pois o mesmo estaria com problemas e foi convidado a acompanhar a 

vistoria junto ao INMETRO. Explana que foi informado pelo fiscal do 

INMETRO que o medido estaria realmente com problemas, pois se tratava 

de um medidor antigo. Argumenta que passado algum tempo, mas 

precisamente no mês de abril/2018, o mesmo descobriu que estava com o 

nome incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, diante disso, se 

encaminhou ao PROCON, onde formalizou uma reclamação gerando o FA° 

51.001.001.18-0005872. Após a reclamação, recebeu em sua residência 

algumas faturas referentes ao um parcelamento pela qual não o solicitou. 

Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela para que seja 

determinado a requerida que se abstenha de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica, bem como, se abstenha de enviar o 

nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória De 

Inexigibilidade De Débito Com Tutela De Urgência e Danos Morais, proposta 

por JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, em desfavor de ENERGISA MATO 
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GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se 

apresenta a fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior 

vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além 

disso, a clareza de informações quanto ao bem ou serviço fornecido é 

uma das máximas atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, 

os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados, são 

capazes de embasar em sede de cognição sumária o convencimento para 

o deferimento parcial da antecipação de tutela. In casu, observa-se que as 

faturas em aberto se tratam de dívidas pretéritas, estando quitadas as 

faturas atuais e dentro da média de consumo, conforme se denota do 

Histórico de Contas (ID 16833723) colacionado à exordial pela autora. 

Ademais, o perigo de dano reside no fato de que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial à vida e dignidade da pessoa humana. Cumpre 

ressaltar que, a suspensão no fornecimento de serviços públicos 

essenciais, decorrente de débitos consolidados pelo tempo, é ilegal. 

Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não 

é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão 

de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.2. A 

suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de 

efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re 

ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.3. Agravo Regimental da 

AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (Processo: 

AgRg no AREsp 239749 RS 2012/0213074-5 Orgão Julgador: T1 - 

PRIMEIRA TURMA Publicação: DJe 01/09/2014 Julgamento: 21 de Agosto 

de 2014 Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) Destaquei. 

Acerca do tema, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI PEREIRA DA 

SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITOPRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO).A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). EMENTAAGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A 

QUO” – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS 

PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO UNILATERAL – ATIVIDADE DA 

EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO 

PROVIDO.A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra 

possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo 

atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de 

débito pretérito.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se 

no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias 

de serviço público em efetivar o corte por débitos arbitrados 

unilateralmente pela empresa, mormente quando embasada em 

questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo 

para subjugar o administrado a adimplir o débito.” (Reex. Nec. 

105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/08/2017, Publicado no DJE 04/08/2017). Ainda, observa-se não haver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida 

não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Em sede de cognição 

sumária não se vislumbra razão ao deferimento dos referidos pedidos, 

uma vez que é o entendimento da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça a proibição da interrupção do fornecimento da energia elétrica por 

débito pretérito, uma vez que se trata de bem essencial. Contudo não há 

que se falar em suspensão das cobranças e nem em se impelir a 

concessionária de exercer o seu exercício regular do direito em reivindicar 

os valores referentes às cobranças. Quanto à inversão ao ônus da prova, 

tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “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 experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, 

da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. 

O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, 

de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério 

da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 
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suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o corte 

do fornecimento de energia elétrica na UC nº 6/213550-7 até o deslinde do 

pleito, bem como se abstenha de incluir o nome do requerente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido, caso o nome 

do requerente já sido incluído, DETERMINO que a requerida retire-o. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a inversão do 

ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos autos as provas que 

entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2019 às 10h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022707-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSNEIDE DO BOMDESPACHO (REQUERENTE)

MEIRE APARECIDA NOBRES DA CRUZ BOMDISPACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022707-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE OSNEIDE DO BOMDESPACHO, MEIRE APARECIDA 

NOBRES DA CRUZ BOMDISPACHO Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil, em que figura como requerente JOSE 

OSNEIDE DO BOMDISPACHO e MEIRE APARECIDA NOBRES DA CRUZ 

BOMDISPACHO objetivando a retificação de sua certidão de casamento. 

Relata o Sr. Jose Oneide do Bomdispacho que houve uma alteração em 

seu registro civil, devido ao reconhecimento de paternidade tardio ocorrido 

por seu pai biológico, Sr. Ney Gonçalves de Queiroz (Id: 14362216), de 

forma que o patronímico “Bomdispacho” foi substituído por “Queiroz”, 

constando então o nome “José Osneide Queiroz” junto ao seu registro de 

nascimento. Relata ainda que não houve alteração do seu nome na 

Certidão de Casamento, tampouco a inclusão de sua filiação. Desta forma, 

pugna pela alteração de seu nome junto a Certidão de Casamento e 

inclusão da filiação na mesma. Consoante a tal fato, pugna a Sra. Meire 

Aparecida Nobres da Cruz Bomdispacho, requerente e esposa do Sr. 

José, a alteração de seu nome junto a Certidão de Casamento, visto que 

esta optou pela utilização do nome de casada, para que passe a constar o 

nome de “Meire Aparecida da Cruz Queiroz” no registro. Anexou os 

documentos de Id: 14362 226, 14362 213 e 14362 216. Concedido vistas a 

ilustre representante do Ministério Público Estadual, pugnou pelo 

deferimento dos pedidos constantes na inicial. É o relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de retificação de registro civil, de natureza singela, em 

princípio, se enquadrando em pretensão de natureza de jurisdição 

voluntária, onde as partes interessadas não divergem entre si, mas 

tão-somente não detém o poder ou faculdade de resolver de modo próprio 

a aplicação da lei ao caso concreto, o que reclama a intervenção do Poder 

Judiciário. In casu, conforme descrito na exordial as partes interessadas 

pugnam pela alteração de seus nomes na Certidão de Casamento, bem 

como a inclusão da filiação paterna do cônjuge varão. Os dados errôneos 

consignados na certidão de casamento podem ser retificados mediante 

pedido fundamentado da parte interessada, nos termos do artigo 109 do 

Código Civil, que assim dispõe: “Art. 109 - Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. Pois, 

na retificação, cogita-se de corrigir erros ou reparar omissões, não se 

mudando um nome por outro, a retificação é de todo válido. Confira-se, a 

jurisprudência do TJMG, sobre o tema: “REGISTRO CIVIL - RETIFICAÇÃO 

DE NOME - ERRO DE GRAFIA - POSSIBILIDADE. Havendo erro de grafia no 

prenome constante do registro de nascimento, o pedido de retificação 

deve ser acolhido, conforme exceção existente no parágrafo único do art. 

58 da Lei nº 6.015. Recurso Provido” (Processo nº 

1.0000.00.352714-0/000; Rel. Francisco Lopes de Albuquerque; AC: 

16.12.2003) (negritei). Note-se que nada há nos autos que indique que a 

alteração pretendida violará direito público ou causará prejuízo a terceiros. 

Ante o exposto, diante das provas documentais apresentadas e do 

parecer favorável do Ministério Público, nos termos do artigo 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a retificação no 

assento da certidão de casamento dos requerentes, passando a constar 

como nome do cônjuge varão “JOSÉ OSNEIDE QUEIROZ” e como nome da 

cônjuge virago “MARIA APARECIDA NOBRES DA CRUZ QUEIROZ”, bem 

como seja acrescentado como filiação paterna do cônjuge varão o nome 

do Sr. Ney Gonçalves de Queiroz. Sem custas e despesas processuais 

por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Ciência ao Ministério 

Público. P.R.I. Transitada em julgado, comunique-se os órgãos 

competentes, expedindo-se o competente Mandado de Retificação, 

arquivando-se os autos em seguida. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039783-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCICIO ZIMMER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Maurício de Campos Teixeira em desfavor 

de MT Notícias.Net, afirmando que em 30/08/2017 o requerido publicou em 

seu site a imagem do autor, fornecida pela Delegacia de Polícia Civil, com a 

notícia de que ele era suspeito de estuprar 20 mulheres, utilizando falsas 

promessas de emprego, palavras maldosas, ofensivas e inclusive 

disponibilizou link de compartilhamento com G1 Globo.Com, o qual alcançou 

repercussão geral, e a reportagem abalou sua vida moral, profissional, 

familiar e religiosa. Requer o deferimento da tutela de urgência para que 

seja determinado ao requerido a remover integralmente o conteúdo da 

manchete e a foto do autor, no prazo de 24 horas. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles 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] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não vislumbrar a urgência do pedido, vez que a citada notícia circulou 

em 30/08/2017, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora, ou seja, 

há mais de um ano, sendo assim, a repercussão que o autor pretende 
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evitar está prejudicada, ademais, vê-se que a imagem do autor consta 

borrada na parte dos olhos, o que evita a identificação (Id. 16541058), 

além disso, não há efetividade da medida, já que em pesquisa no site 

google, constam diversas páginas de “jornal digital” com o referido 

conteúdo. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Designo o dia 11/03/2019, às 09h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040800-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINERI RODRIGUES GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040800-20.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ODINERI RODRIGUES GALVAO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de adequar sua petição inicial aos requisitos do artigo 

319 do NCPC, precisamente os incisos II (endereço eletrônico do autor e 

réu) e VII (seu interesse ou não pela realização de audiência de 

conciliação ou mediação), sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039453-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO TADEU CAMPOS OAB - RO553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039453-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO MOREIRA DE ALENCAR REQUERIDO: 

RONALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA Vistos. Intime-se o patrono da parte 

autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem. 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. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037121-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023225-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito. Diante disso, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente 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 Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1041373-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MENDES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699/O-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS (RÉU)

 

Vistos. Com relação às ações de despejo a Lei nº 8.245/91, prevê em seu 

art. 58, inciso III, que o valor da causa corresponderá a doze meses de 

aluguel. Ocorre que na presente demanda o valor do aluguel é de R$ 

1.802,00 mensais, entretanto ao apontar o valor da causa o requerente 

não indicou o valor correto, já que atribuiu à causa o valor de R$ 6.970,02. 

Nossos Tribunais são assentes no sentido de que, uma vez observada 

pelo juiz alguma irregularidade em relação ao valor da causa, é dado ao 

magistrado determinar a correção independentemente de provocação da 

parte contrária. Esta também é a posição do STJ, confira-se: 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO 

DA DEMANDA. Cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa, 

na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em 

comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes. 

Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.218.268; Proc. 

2010/0195725-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

22/03/2011; DJE 04/04/2011). Desse modo, corrijo de ofício o valor da 

causa (art. 292, § 3º, NCPC) para R$ 21.624,00, devendo ser procedidas 
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as alterações necessárias. Quanto ao pedido liminar, expeça-se mandado 

de constatação para averiguar o abandono do imóvel, caso positivo, nos 

termos do art. 66 da Lei n.º 8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na 

posse em favor da parte autora, sobre o imóvel descrito na inicial. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 11/03/2019 às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040391-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES RICARDO BOVOLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

JONES RICARDO BOVOLON, em desfavor de MOVIDA LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS S.A., afirmando que celebrou com a ré um contrato para 

locação do veículo HB20 Confort Plus, placa PWU 1390, no qual foi incluído 

o serviço de proteção e cobertura básica (LDW), mediante desembolso de 

R$ 2.000,00 em eventual roubo, furto, acidente ou perda total; que retirou 

o automóvel em 10/05/2017, mas em 11/05/2017 ele apresentou 

anormalidade, e foi substituído pelo veículo Gol Trendline, e devolvido em 

14/07/2017 sem ocorrência. Narra que a requerida informou 

posteriormente ao autor que foi realizada inspeção técnica no veículo 

HB20, sendo constatado problemas mecânicos e cobrou do autor o valor 

de R$ 14.194,81 para conserto, do qual discorda, em razão não lhe ter 

sido oportunizado o acompanhamento da inspeção e que se fosse o caso 

de desembolso, seria de R$ 2.000,00, dada a contratação de proteção e 

cobertura básica. Assevera que teve seu nome lançado nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 14.194,81, por 

uma dívida totalmente indevida. Requer o deferimento da tutela de urgência 

para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada, principalmente por meio do documento de Id. 

16632519, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA e pelas cópias dos e-mails colacionadas no 

processo, observa-se que não foi oportunizado ao autor o 

acompanhamento da suposta inspeção no veículo. Sobre esse requisito, 

Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o 

magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição 

meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se 

sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos 

fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 14.194,81. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 11/03/2019, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). 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, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039385-02.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

I. H. F. A. (AUTOR(A))

RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039385-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA, ICARO HENRIQUE FERREIRA 

AMARAL RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A 

INFANCIA DE CUIABA Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar sua petição inicial 

aos requisitos do artigo 319 do NCPC, precisamente os incisos II 

(endereço eletrônico do autor e réu) e VII (seu interesse ou não pela 

realização de audiência de conciliação ou mediação), sob pena de 

indeferimento da inicial. Além disso, deverá atribuir o valor pelo qual 

pretende ser ressarcido em decorrência das despesas com tratamento 

médico, inclusive corrigir o valor da causa, bem como apresentar o 

instrumento de procuração da segunda autora, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039334-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON GLEISON LOPES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039334-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON GLEISON LOPES OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/03/2019, às 08h16min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 03 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009809-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL REGINA DE ARAUJO (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))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para efetuar o pagamento integral dos honorários 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039334-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON GLEISON LOPES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1039334-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EVERTON 

GLEISON LOPES OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/03/2019, às 08h16min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 03 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039338-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR SETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039338-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCIMAR SETE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Designo o dia 27/03/2019, às 08h32min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 75 de 428



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039338-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR SETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1039338-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOCIMAR 

SETE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Designo o dia 27/03/2019, às 08h32min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDO HUGO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003696-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERMELINDO HUGO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – 

Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor 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 (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 
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assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033727-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033727-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

podendo ser encontrado no consultório localizado na Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá – MT, telefone nº 3314-1237 e 99252-2681, 

email: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor 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 (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) 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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007137-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ARRUDA MARQUES (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))

 

Tendo em vista que a intimação retro não foi publicada com dados do 
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patrono da requerida, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, remeto 

estes autos à expedição de matéria para a imprensa.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009855-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, efetuar o depósito dos 

honorários periciais, sob pena de preclusão da prova pretendida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021561 Nr: 32699-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSANA DIAS, APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA, 

ALESSANDRA MARCIA DIAS OLIVEIRA, ANDREIA DIAS OLIVEIRA 

SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Código 1021561Visto.Osana Dias, Aparecida Dias de Oliveira, Alessandra 

Márcia Dias Oliveira e Andréia Dias Oliveira Santos ajuizaram Ação de 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalhos Médicos, todos devidamente qualificados nos 

autos, alegando que a 1ª requerente é genitora e as demais são irmãs de 

Célio Dias de Oliveira, o qual era beneficiário de plano de saúde junto à ré, 

e em 30/05/2015, por volta das 08h00min ele foi vítima de acidente de 

trânsito, ocorrido na BR 163, sentido Várzea Grande/MT, e ao ser 

socorrido pela ambulância da empresa Rota Oeste, foi encaminhado ao 

Pronto Socorro da referida Comarca, com entrada às 10h12min.Narram 

que diante da gravidade das lesões do sr. Célio, da precariedade no 

atendimento do nosocômio público e seguindo orientações médicas, 

solicitaram junto a ré, às 11h00min, a imediata transferência dele para um 

hospital particular com melhores recursos nesta Capital, mas obtiveram 

resposta de que o deslocamento só poderia ocorrer após às 15h00min, 

em razão da falta de ambulância e funcionários. Que o sr. Célio, não 

resistindo aos ferimentos, acabou falecendo às 14h20min.Requerem, em 

razão da suposta falha na prestação do serviço, a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 75.000,00 

para cada autora, totalizando a quantia de R$ 300.000,00, além das custas 

processuais e honorários advocatícios.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 37/141.A ré apresenta defesa (fls. 164/185), 

levantando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o 

contrato era firmado com a Unimed Rondonópolis e não Unimed Cuiabá, e 

são pessoas jurídicas totalmente distintas; afirma a obrigatoriedade da 

denunciação à lide da Unimed Rondonópolis. No mérito, aduz a inexistência 

de responsabilidade, vez que não firmou contrato com o de cujus; que não 

foi ela quem negou a autorização da transferência do autor e que o 

acordo entre as Unimeds são para atendimento aos usuários em trânsito 

na região de autuação não contratada nos casos de urgência/emergência 

e nos contratos de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067356 Nr: 54222-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Código - 1067356

Visto.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a satisfação do credito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948611 Nr: 59471-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DOUGLAS MENDES

 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:

 Código - 948611

Visto.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre o pagamento voluntario alegado as fls.123/128.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20198 Nr: 12180-79.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RAZZIERI PRADO

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

OAB:11499 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040391-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES RICARDO BOVOLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 
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JONES RICARDO BOVOLON, em desfavor de MOVIDA LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS S.A., afirmando que celebrou com a ré um contrato para 

locação do veículo HB20 Confort Plus, placa PWU 1390, no qual foi incluído 

o serviço de proteção e cobertura básica (LDW), mediante desembolso de 

R$ 2.000,00 em eventual roubo, furto, acidente ou perda total; que retirou 

o automóvel em 10/05/2017, mas em 11/05/2017 ele apresentou 

anormalidade, e foi substituído pelo veículo Gol Trendline, e devolvido em 

14/07/2017 sem ocorrência. Narra que a requerida informou 

posteriormente ao autor que foi realizada inspeção técnica no veículo 

HB20, sendo constatado problemas mecânicos e cobrou do autor o valor 

de R$ 14.194,81 para conserto, do qual discorda, em razão não lhe ter 

sido oportunizado o acompanhamento da inspeção e que se fosse o caso 

de desembolso, seria de R$ 2.000,00, dada a contratação de proteção e 

cobertura básica. Assevera que teve seu nome lançado nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 14.194,81, por 

uma dívida totalmente indevida. Requer o deferimento da tutela de urgência 

para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada, principalmente por meio do documento de Id. 

16632519, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA e pelas cópias dos e-mails colacionadas no 

processo, observa-se que não foi oportunizado ao autor o 

acompanhamento da suposta inspeção no veículo. Sobre esse requisito, 

Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o 

magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição 

meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se 

sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos 

fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 14.194,81. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 11/03/2019, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). 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, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039783-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCICIO ZIMMER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Maurício de Campos Teixeira em desfavor 

de MT Notícias.Net, afirmando que em 30/08/2017 o requerido publicou em 

seu site a imagem do autor, fornecida pela Delegacia de Polícia Civil, com a 

notícia de que ele era suspeito de estuprar 20 mulheres, utilizando falsas 

promessas de emprego, palavras maldosas, ofensivas e inclusive 

disponibilizou link de compartilhamento com G1 Globo.Com, o qual alcançou 

repercussão geral, e a reportagem abalou sua vida moral, profissional, 

familiar e religiosa. Requer o deferimento da tutela de urgência para que 

seja determinado ao requerido a remover integralmente o conteúdo da 

manchete e a foto do autor, no prazo de 24 horas. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles 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] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não vislumbrar a urgência do pedido, vez que a citada notícia circulou 

em 30/08/2017, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora, ou seja, 

há mais de um ano, sendo assim, a repercussão que o autor pretende 

evitar está prejudicada, ademais, vê-se que a imagem do autor consta 

borrada na parte dos olhos, o que evita a identificação (Id. 16541058), 
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além disso, não há efetividade da medida, já que em pesquisa no site 

google, constam diversas páginas de “jornal digital” com o referido 

conteúdo. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Designo o dia 11/03/2019, às 09h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1041373-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MENDES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699/O-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Com relação às ações de despejo a Lei nº 8.245/91, prevê em seu 

art. 58, inciso III, que o valor da causa corresponderá a doze meses de 

aluguel. Ocorre que na presente demanda o valor do aluguel é de R$ 

1.802,00 mensais, entretanto ao apontar o valor da causa o requerente 

não indicou o valor correto, já que atribuiu à causa o valor de R$ 6.970,02. 

Nossos Tribunais são assentes no sentido de que, uma vez observada 

pelo juiz alguma irregularidade em relação ao valor da causa, é dado ao 

magistrado determinar a correção independentemente de provocação da 

parte contrária. Esta também é a posição do STJ, confira-se: 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO 

DA DEMANDA. Cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa, 

na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em 

comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes. 

Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.218.268; Proc. 

2010/0195725-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

22/03/2011; DJE 04/04/2011). Desse modo, corrijo de ofício o valor da 

causa (art. 292, § 3º, NCPC) para R$ 21.624,00, devendo ser procedidas 

as alterações necessárias. Quanto ao pedido liminar, expeça-se mandado 

de constatação para averiguar o abandono do imóvel, caso positivo, nos 

termos do art. 66 da Lei n.º 8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na 

posse em favor da parte autora, sobre o imóvel descrito na inicial. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 11/03/2019 às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028096-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1028096-72.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Danos Morais, Materiais e Pedido Liminar promovida por Maria Claudimar 

Soares Lacerda de Oliveira em desfavor de Le Mans Rent a Car Cuiabá, 

onde as partes noticiaram (Id. 16119189) que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 

processo. Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Sem custas processuais considerando que a transação ocorreu antes da 

sentença. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034700-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para que apresentasse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via administrativa, 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Contudo, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certidão (Id.16482047). É o relatório. 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, todavia, ela não comprova a tentativa de ingresso na via 

administrativa, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta. Assim, 

considerando que não foi comprovado o prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 
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EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, ante 

a ausência de citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035387-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SILVA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para que apresentasse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via administrativa, 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Contudo, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certificado nos autos. É o relatório. 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, todavia, ela não comprova a tentativa de ingresso na via 

administrativa, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta. Assim, 

considerando que não foi comprovado o prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, ante 

a ausência de citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036502-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para que apresentasse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via administrativa, 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Contudo, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certificado nos autos. É o relatório. 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, todavia, ela não comprova a tentativa de ingresso na via 

administrativa, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta. Assim, 

considerando que não foi comprovado o prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, ante 

a ausência de citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014625-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Contudo, mesmo regularmente intimada, 

a parte autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme certificado nos autos. O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 

290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação para emendar a inicial, a parte autora 

deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser 

extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem honorários 

advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003509-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOCCHI E ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1003509-83.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Prestação de Serviços c/c Pedido de Liminar e 

Danos Morais promovida por Condomínio Residencial Coxipó em desfavor 

de Nocchi e Assis Advogados Associados, onde as partes noticiaram (Id. 

15822185) que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do processo. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas processuais 

considerando que a transação ocorreu antes da sentença. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028329-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1028329-69.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização Por Danos Morais promovida por Neiza Benedita Siqueira em 

desfavor de Banco Itaú S/A, onde as partes noticiaram (Id. 16193284) que 

se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do processo. Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma 

pactuada. Sem custas processuais considerando que a transação 

ocorreu antes da sentença. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016090-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS COURACA (AUTOR(A))

MARINEI APARECIDA SANTANA COURACA (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMES MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (RÉU)

VINICIO CESAR CRAVEIRO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

de Aluguéis e Encargos Locatícios promovida por João Carlos Couraça e 

Marinei Aparecida Santana Couraça em desfavor de Vinicio Cesar 

Craveiro Costa e Neumes Maria Eubank Craveiro Costa. As partes 

noticiaram (Id. 15311996) que se compuseram amigavelmente, requerendo 

a homologação do acordo e a extinção do processo. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas processuais 

considerando que a transação ocorreu antes da sentença. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035759-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI ANTHUALPA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1035759-72.2018.8.11.0041 Visto. A parte autora foi intimada 

para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração 

de imposto de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Contudo, mesmo regularmente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certificado nos autos, não procedendo, portanto, o recolhimento das 

custas iniciais. O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para a 

apresentação dos documentos solicitados e ainda, para o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias, como no caso dos autos, somente a 

intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte 

somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. 

Assim, mesmo após regular intimação para emendar a inicial, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo 

ser extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem honorários 

advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024500-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1024500-80.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança pelo Procedimento Comum promovida por Condomínio 

Residencial Paiaguás Quadra 03 A em desfavor de Antônio Sandes de 

Almeida, onde as partes noticiaram (Id. 15926943) que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 

processo. Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Sem custas processuais considerando que a transação ocorreu antes da 

sentença. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034646-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE TAYRA RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdo Martins Duarte (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1034646-83.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada promovida 

por Tatiane Tayra Rodrigues Dias em desfavor de Valdo Martins Duarte. 

Consta do sistema que a parte autora foi intimada da decisão que deferiu o 

depósito da quantia oferecida, em 22.10.2018, no entanto, o depósito 

somente foi efetuado em 31.10.2018 (Id. 16427886), portanto, fora do 

prazo, conforme certificado nos autos (Id. 16483330). O artigo 542 do 
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Código de Processo Civil estabelece: Art. 542. Na petição inicial, o autor 

requererá: I- O depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no 

prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese 

do art. 539, § 3º; II- A citação do réu pra levantar o depósito ou oferecer 

contestação. III- Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do 

inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito”. O depósito da 

quantia é, a teor do artigo 542, do Código de Processo Civil, pressuposto 

processual objetivo, pois cuida-se de exigência formal para o 

prosseguimento da ação. Assim, se a parte consignante não efetua o 

depósito no prazo assinalado, o processo deve ser extinto, sem 

apreciação do mérito, por falta de pressuposto processual de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA 

QUANTIA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. EXTINÇÃO 

DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NECESSIDADE 

DE PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RR - AC: 0010138010425 

0010.13.801042-5, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 31/10/2017, p. 

20) Posto isso, com fundamento no parágrafo único do artigo 542 c/c 

artigo 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas processuais. Também 

sem honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Libere-se 

o valor depositado em favor da parte autora. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034653-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO MATTEUSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para que apresentasse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via administrativa, 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Contudo, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certificado nos autos. É o relatório. 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, todavia, ela não comprova a tentativa de ingresso na via 

administrativa, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta. Assim, 

considerando que não foi comprovado o prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, ante 

a ausência de citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029091-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1029091-85.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT promovida por Anderson Dias dos Santos em 

desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT. 

Constata-se que foi determinado que a parte autora 

efetuasse/comprovasse o pagamento das custas iniciais de distribuição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Contudo, mesmo regularmente intimada, 

ela deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certificado (Id. 16477274). O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação para recolher as custas e taxas judiciais, a 

parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, é de se decretar 

a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de 

pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019362-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

BLOG DO ANTERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1019362-06.2016.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela Antecipada 

promovida por Kleber Alves de Lima em desfavor de Antero Paes de 

Barros Neto, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora (Id. 16381473). Assim, considerando que houve 

concordância da parte ré (Id.16381473), HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, em razão de 

verificar que as partes desistiram da ação se compuseram sobre as 

referidas verbas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes 

autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035619-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

IRACI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - SP276816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

de cujus ARLINDO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1035619-38.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Alvará Judicial 

promovido por Iraci dos Santos Silva, onde a parte autora, por meio de 

advogado, foi intimada a emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação, conforme certificado (Id.16740520). O artigo 290, do NCPC 

determina que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada 

oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um fim por 

ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua 

desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que 

para o recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC, o que não 

é caso. Assim, mesmo após regular intimação da parte autora para que 

efetuasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Também sem honorários 

advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005485-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1005485-28.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Albino Ramos em 

desfavor de Banco do Brasil S/A. As partes noticiaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do processo (Id. 16362890). Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

na forma pactuada. Sem custas processuais considerando que a 

transação ocorreu antes da sentença. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003164-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1003164-20.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Albino Ramos em 

desfavor de Banco do Brasil S/A. As partes noticiaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do processo (Id. 16351976). Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

na forma pactuada. Sem custas processuais considerando que a 

transação ocorreu antes da sentença. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036815-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1036815-43.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por José Alves em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que foi determinada 

a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovassem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., e apresentasse 

o valor da restituição ou corrigisse o valor da causa, bem como 

apresentasse a documentação necessária, no prazo de 15 (quinze) dias. 

A parte autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal, 

sem qualquer manifestação, conforme certificado (Id. 16770993). É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja, emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovassem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

informar o valor da restituição ou corrigisse o valor da causa, 

apresentando a documentação necessária, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, contudo, devidamente intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 321, do Novo 

Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 

advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais. Sem honorários advocatícios considerando que não houve 

citação. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá 29 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021675-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ETERNO GALDINO DA SILVA (RÉU)

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos - Id n. 15936109, 

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: 1033746-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTOS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019240-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIDE BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019221-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA VILELA VENDRAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1010685-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LIGIA MARQUES MONTANHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997/O-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013489-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (RÉU)

GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008235-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANAA JAMEL KARAWI (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos - Id n. 16142403, 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008794-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENICE ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Facil Consig (RÉU)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (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: 1019943-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 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: 1024959-82.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024959-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América 

Companhia Nacional de Seguros em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028191-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY DOUGLAS CACIANO 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:

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 1028191-39.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DEIVIDY DOUGLAS CACIANO RODRIGUES , em desfavor de 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. 10829607, 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, da não comprovação do pedido administrativo 

e sua recusa. As partes participaram do mutirão da Conciliação do 

DPVAT, porém restou infrutífero. O autor apresentou impugnação, 

reiterando os termos da inicial. A parte requerida pugna pela prova 

pericial, bem como a parte autora não se opõe. 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. REJEITO ausência de comprovação de entrega de 

documentação, porque estão juntados - ID. 9803475. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016935-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARDEN CHRISTIAN BAHLS RODRIGUES (AUTOR(A))
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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 n.º:1016935-02.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo juntado - ID. 16771019, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027509-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE FERREIRA AMARANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027509-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidos de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Leiliane Ferreira Amarante em 

desfavor de Banco Bradesco S/A. Consta na inicial que a autora presente 

a declaração de inexistência com relação do débito no valor de R$ 35,32 

(trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), todavia, o mesmo foi incluído 

no banco de dados do SERASA por Banco Bradesco Cartões S/A. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, retificando o polo passivo da demanda, bem como acostar as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1026370-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO(A))

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1029668-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BOLIVAR FERREIRA COSTA OAB - BA5082 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DIAS OAB - BA18345 (ADVOGADO(A))

RAFAEL ATTICIATI OAB - BA35846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CIRO JARDIM PRATES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029668-63.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por SINART – Sociedade Nacional 

de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. em desfavor de José Ciro Jardim 

Prates – ME. Analisando detidamente verifica-se que o valor da causa fora 

determinado de maneira incorreta. Preceitua-se o art. 58, da Lei nº 

8.245/1991: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único 

do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e 

acessório de locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, 

observar-se-á o seguinte: I – os processos tramitam durante as férias 

forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II – é 

competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação 

do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III – o valor da 

causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II 

do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV – desde 

que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á 

mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de 

pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex, ou fac-símile, 

ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de 

Processo Civil; V – os recursos interpostos contra as sentenças terão 

efeito somente devolutivo. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, retificando o valor da causa 

como sendo a quantia equivalente à soma de doze meses de aluguel, bem 

como comprovar o recolhimento da diferença das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030568-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HARAOUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036325-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVILA & AVILA ADVOCACIA S/S - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVILIO MASCARELLO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 87 de 428



http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001487-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CRISTINO 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001487-86.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DOMINGOS CRISTINO DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte autora manifestou, Id. 

15248823, impugnando a nomeação do perito judicial, alegando ausência 

de conhecimento de matéria e habilidade técnica. Pois bem, o perito 

nomeado por esse Juízo poderá ser recusado se comprovado o seu 

impedimento ou suspeição (artigo 148, inc. II do Código de Processo Civil, 

em interpretação conjunta com os artigos 144 e 145 do mesmo diploma) 

ou, ainda, substituído se "carecer de conhecimento técnico ou científico" 

ou "sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado" (incisos I e II do artigo 468 do Código de Processo Civil). No 

presente caso, verifica-se que o perito nomeado possui habilidade técnica 

e conhecimento de matéria, tendo prestado diversos trabalho a esse juízo, 

não havendo qualquer prejuízo as partes, não competindo ao autor a 

escolha do médico que realizará a perícia, nem a imposição de requisitos 

que entende ser mais adequado, cuja competência para tanto é deste 

juízo. Assim, verifico que os argumentos levantados pela parte autora não 

se enquadram em nenhuma das hipóteses legais mencionadas, razão pela 

qual, REJEITO a impugnação. No mais intimem-se as partes para que 

informem no prazo de 15 (quinze) dias, a realização ou não da perícia 

técnica. Após, decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027605-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

MICHELE HANNA JORGE COUTINHO OAB - 001.469.141-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009929-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIVANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Diante da Apelação interposta pela Requerida, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente/Apelada, para, querendo, 

impugnar os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era 

o que me competia.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982996 Nr: 15388-12.2015.811.0041

 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: LUIS HENRIQUE BICA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e 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.: 1005084 Nr: 25566-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZUITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente para que informe seu CPF para confecção de alvará, 

uma vez que, o informado nos autos consta como inválido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005084 Nr: 25566-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZUITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Dezuita Rodrigues dos 

Santos em desfavor de CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto.

Às fls. 239 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 241, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 242.

O exequente manifestou-se às fls. 246 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 246 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 242, devendo o valor de R$ 10.369,72 (dez mil trezentos e 

sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) ser levantado por 

Cristiane Pereira Carvalho da Silva (CPF nº 666.903.201-00, Banco Sicred, 

Agência 0810, Conta Corrente nº 46.730-9)

 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 Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962437 Nr: 5895-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALJOSI CRISTIAN DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via RENAJUD, para em 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958563 Nr: 4199-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR ELAINE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 57 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 53, devendo o valor de R$ 9.400,89 (nove mil quatrocentos reais e 

oitenta e nove centavos) ser levantado por Licínio Vieira de Almeida Júnior 

(CPF nº 016.320.261-39, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta nº 

108660-x).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997346 Nr: 22329-75.2015.811.0041

 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: DANIEL DE OLIVEIRA MERRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 115 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 112, devendo o valor de R$ 12.416,79 (doze mil quatrocentos e 

dezesseis reais e setenta e nove centavos) ser levantado por Jose Diogo 

Dutra Filho (CPF nº 002.329.231-83, Banco Itaú, Agência 9676, Conta nº 

15.034-6).

 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.: 962989 Nr: 6084-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAP, ANDREIA CRISTINA BRITO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB/SP 128.341 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 169 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 171, devendo o valor de R$ 8.936,78 (oito mil novecentos e trinta e 

seis reais e setenta e oito centavos) ser levantado por Gleison Gomes da 

Silva (CPF nº 018.299.571-20, Banco Bradesco, Agência 0417, Conta nº 

056488-9).

 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.: 1157024 Nr: 34685-68.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

 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: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 311 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 310, devendo o valor de R$ 18.887,12 (dezoito mil oitocentos e 

oitenta e sete reais e doze centavos) ser levantado por Delboni e Costa 

Marques Advogados Associados (CNPJ nº 24.772.606/0001-03, Banco do 

Brasil, Agência 2363-9, Conta Corrente nº 55.319-0) e o restante do valor 

a ser levantado por Sisane Vanzella (CPF nº 621.317.531-87, Banco do 

Brasil, Agência 2226-8, Conta Corrente 1868-6).

 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.: 984935 Nr: 16301-91.2015.811.0041

 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: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 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, 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, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Micheline Zanchet 

Miotto Castro em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 331 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 333, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 334.

O exequente manifestou-se às fls. 338 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 338 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 334, devendo o valor de R$ 113.778,88 (cento e treze mil 

setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) ser levantado 

por Delboni e Costa Marques Advogados Associados (CNPJ nº 

24.772.606/0001-03, Banco o Brasil, Agência 2363-9, Conta Corrente nº 

55.319-0) e o restante do valor a ser levantado por Micheline Miotto 

Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 29.398.094/0001-80, Banco 

do Brasil, Agência 2967-X, Conta Corrente 21353-5).
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 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985535 Nr: 16554-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 510/511 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 505, devendo o valor de R$ 182.194,74 (cento e oitenta e dois mil 

cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) ser levantado 

por Delboni e Costa Marques Advogados Associados (CNPJ nº 

24.772.606/0001-03, Banco do Brasil, Agência 2363-9, Conta Corrente nº 

55.319,0) e o restante do valor a ser levantado por Micheline Miotto 

Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 29.398.094/0001-80, Banco 

do Brasil, Agência 2967-X, Conta Corrente 21353-5).

 Com o levantamento dos valores, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da existência de valor 

remanescente, acostando aos autos o comprovante de pagamento, 

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.: 978657 Nr: 13375-40.2015.811.0041

 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: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:OAB/MT 1.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para acostar o substabelecimento, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme deferido às fls. 222.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998892 Nr: 23001-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DAS GRAÇAS DO CARMO FORNARI, 

VALORINDA FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY GOMES DE MOURA, IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA, CARTORIO DO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIARIA DA COMARCA DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SARMENTO VALE - 

OAB:OAB/MG 130407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477/MT

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Ato/Negócio 

Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais promovida por 

Solange das Graças do Carmo Fornari e Valorinda Fernandes do Carmo 

em desfavor de Ruy Gomes de Moura e Outros.Citada, a requerida Regina 

Maria Teixeira Coelho, tabelião do Cartório do 2º Oficio apresentou 

contestação às fls. 289/311, sustentando a ocorrência de prescrição, a 

impossibilidade jurídica do pedido, ante a existência de acordo judicial e 

inexistência da alegada coação, coisa julgada material, incompetência 

absoluta e ilegitimidade passiva ad causam.Impugnação às fls. 328/334.A 

parte autora trouxe aos autos decisão proferida no Juizo da Quinta Vara 

de Família e Sucessões, em Ação Declaratória de Nulidade de Inventário 

ajuizada pela autora em face dos requeridos (fls. 368/374. Os requeridos 

Ruy Gomes de Moura e Imobiliária Casa Propria Ltda. ME apresentou 

contestação conforme fls. 376/404, suscitando, em sede de preliminar, a 

impugnação da concessão da justiça gratuita, conexão, litispendência com 

a ação em tramite perante a 5º Vara de Família e Sucessões onde também 

pleiteia Danos Morais e Materiais. Além de coisa julgada com o acordo 

transitado em julgado perante o juízo da 7ª Vara Civel desta Comarca, 

registrado sob o código 335943.Impugnação à contestação às fls. 

468/498, acompanhadas de documentos sobre os quais os requeridos se 

manifestaram às fls. 515/522.Passo a sanear o feito. (...) Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001308 Nr: 23988-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO H. NETO - 

OAB:8883 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais ajuizada por Igreja 

Universal do Reino de Deus em face de CAB Cuiabá S/A – Concessionária 

de Serviços Públicos de Água e Esgoto. para CONDENAR a parte 

Requerida: 1)Ao pagamento de 25 (vinte e cinco) salários minimos, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de 

danos morais; (...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990485 Nr: 18670-58.2015.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO 

CARLOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS CORREA, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217, 

MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 447/448 e determino a expedição de 

alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o 

valor de R$ 11.760,00 (onze mil setecentos e sessenta reais) ser 

levantado por Laura Patrícia Dourado Amorim (CPF nº 570.380.741-72, 

Caixa Econômica Federal, Agência 1695, operação 013, Conta Poupança 

nº 29.130-1).

 Com o levantamento dos valores, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos às 

fls. 451/452, 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 90 de 428



Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980774 Nr: 14459-76.2015.811.0041

 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: DIVONE ELBA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO, JURACI PANDIN 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA FERNANDA FIGUEIREDO 

LENZI - OAB:12.859 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, JOSÉ 

SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT

 Vistos, etc.

Em que pese à parte requerida se manifestar a respeito de 

descumprimento do acordo, em razão da autora não ter desocupado o 

imóvel no prazo proposto, pugnando pela aplicação de multa, verifica-se 

que os pedidos não merecem acolhimento, uma vez que a autora formulou 

pedido de dilação de prazo para desocupação e que, após a análise e 

indeferimento do mesmo, ocorreu a entrega das chaves, razão pela qual 

indefiro o pedido de aplicação de multa.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 264/265 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 118556 Nr: 7348-61.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA GRÁFICA E BRINDES EXCELENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 4º SERV. NOT. PRIVATIVO 

PROTESTOS DE TÍTU, BANCO RURAL S. A., CENTERCRED FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - 

OAB:6208 - MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO EDUARDO PARISI - 

OAB:149.922 SP, DAYSE CRISTINA DE ALMEIDA DIAS - OAB:157781, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, LUIZ HENRIQUE 

PARISI - OAB:143546/SP, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM 

- OAB:4717/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.: 984740 Nr: 16194-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 123/128.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960274 Nr: 4938-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ NUNES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Vistos, etc.

Considerando o pagamento efetuado às fls. 110, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, informando os 

dados bancários para o levantamento dos valores.

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.: 976711 Nr: 12511-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIS CESAR - 

PROC. EST. - OAB:4030/MT, CELSO BARINI NETO - OAB:20133/MT, 

DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12131 OAB/MT, GUSTAVO 

CRESTANI FAVA - OAB:13.031, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7149-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando o comparecimento espontâneo do executado aos autos, 

conforme fls. 84, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito do interesse na realização de audiência de 

conciliação, 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.: 1013002 Nr: 28832-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉZAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DIAS, LILIANE VELOSO RIBEIRO 

DIAS

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

OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e com a finalidade de evitar futuras 

nulidades, determino a expedição de novo mandado de citação, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça, observando as formalidades legais.

Cumprida todas as determinações, certifique-se e voltem-me os autos 
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conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990610 Nr: 18748-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos da decisão às fls. 68, indefiro o pedido de fls. 81 tendo que 

vista que já foram realizadas as diligências necessárias para a localização 

do endereço da parte executada pelo juízo.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar aos 

autos o endereço atualizado da parte executada, 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.: 1117058 Nr: 17503-69.2016.811.0041

 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: ADRIANA CORREA DA SILVA, MEDFCS, WENDER 

BENEDITO SIGARINI, ADRIANA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO PEREIRA DE SOUZA, ANGELITA 

INES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o número do CPF da requerida Angelita Ines Costa, 

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.: 994456 Nr: 20781-15.2015.811.0041

 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: GEISA MARJORIE CABRAL DA SILVA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-B, GUSTAVO CASTRO GARCIA - OAB:13460 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSE, SIEL e INFOJUD a 

fim de perquirir o endereço da parte requerida Edilene Ferreira de Souza 

(CPF nº 046.938.031-46).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, 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.: 1107167 Nr: 13459-07.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IZABEL DE BRITO CAMPOS, MARCILIO DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: anabell corbelino siqueira - 

OAB:, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o resultado da busca no sistema INFOSEG, conforme fls. 

105, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, 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.: 1084696 Nr: 3679-43.2016.811.0041

 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: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito, Indenização e Antecipação de Tutela, proposta por 

BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A, em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A para:a)declarar a inexistência do 

debito ora debatido, determinando a baixa na restrição no nome do 

requerenteb)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). (...) P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061232 Nr: 51532-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro, ainda, no art. 487, inciso I, c/c o art. 546, 

caput e parágrafo único, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

presente Ação de Consignação, declarando quitada a obrigação do autor. 

(...) P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1072906 Nr: 56615-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA BLEMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE PERIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Considerando a certidão às fls. 77, defiro o pedido de fls. 73 e determino a 

realização de penhora on line no valor de R$ 36.549,27 (trinta e seis mil 

quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) das contas 

bancárias da parte executada Ivone Perin dos Santos (CPF nº 

946.084.231-34) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 74, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015374-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO (RÉU)

M D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

EDIR NEI TEIXEIRA MANDU (RÉU)

RAFAEL TEIXEIRA MANDU (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015374-74.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de nº 16028410 e determino a expedição de Alvará para 

liberação do valor de R$ 165.086,47 (cento e sessenta e cinco mil oitenta 

e seis reais e quarenta e sete centavos) vinculados à conta judicial, 

quantia esta a ser levantada por Tiago Pacheco dos Santos (CPF nº 

024.915.151-05, Banco do Brasil, Agência 1180-0, Conta Corrente nº 

121666-X). Com o levantamento dos valores, 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, 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: 1015063-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015063-83.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, em desfavor de 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 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, da ausência do Laudo de IML. As partes participaram do 

mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor 

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. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. 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 
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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, 30 de novembro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023168-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIAN CARLOS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (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 1023168-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Pagos ajuizada por Arlan Carlos Assis em desfavor de Sistema Fácil 

Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda., com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão das parcelas 

referentes ao imóvel em discussão, 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 a autora firmou com a requerida um 

instrumento particular de contrato de compra e venda de bem imóvel com 

caráter de escritura pública e pacto adjeto de constituição e alienação da 

propriedade fiduciária em garantia, na data de 30 de dezembro de 2015, 

pelo valor de 258.122,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e 

dois reais). Aduz que efetuou o pagamento da quantia de R$ 132.141,29 

(cento e trinta e dois mil cento e quarenta e um reais e vinte e nove 

centavos). Relata que a requerida passou a realizar reajustes mensais 

das parcelas, de maneira indevida, uma vez que a correção deveria 

ocorrer anualmente. Informa que em razão do aumento injustificado e 

indevido das parcelas, pugna pela rescisão contratual. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que firmou contrato 

referente a um imóvel junto a parte requerida, todavia, diante do reajuste 

indevido realizado mensalmente, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão das parcelas 

referentes ao imóvel em discussão, bem como para que a requerida se 

abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao 

crédito. Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos 

autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a autora assinou o contrato acostado no Id nº 

14427991, no qual que além dos juros pré-fixados de 12% ao ano, as 

parcelas mensais seriam acrescidas de correção monetária, conforme 

cláusula segunda, C e V. vejamos: CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

PARA A VENDA E COMPRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:-O preço 

certo, justo e contratado para a presente transação é de R$ 258.122,00 

(cento e cinquenta e oito mil cento e vinte e dois reais), no mês base de 

Novembro de 2015, constituindo-se em obrigação uma do(a)(s) 

COMPRADOR(A)(S) E DEVEDOR (A)(S) FIDUCIANTE(S) para pagamento à 

vista. Todavia, as partes pactuam diferimento no cumprimento da 

obrigação uma de pagar o Preço, pelo(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) E 

DEVEDOR(A)(ES) FIDUCIANTE(S) em parcelas, com a incidência de juros, 

atualização monetária e seguros, tudo conforme disposto a seguir: c) – Na 

composição dos valores mencionados nas letras “b” supra, tendo em vista 

o financiamento direto junto à(s) VENDEDORA(S) e CREDORA(S) 

FIDUCIÁRIA(S) e a forma de pagamento parcelado, está acrescido de 

juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano. Caso 

o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) e DEVEDOR(A)(ES) FIDUCIANTE(S) 

pretenda(m) antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas do 

financiamento direto junto a(s) VENDEDORA(S) E CREDORA(S) 

FIDUCIÁRIA(S) avençada nesta letra “b”, esta(s) se compromete(m) a 

reduzir o montante de juros, que se dará proporcionalmente ao tempo da 

antecipação, ou seja, será levado em consideração o lapso temporal 

antecipado entre a data do efetivo pagamento em relação a data do 

vencimento a parcela financiada, sendo que, para apurar-se o “quantum” 

de juros será abatido da parcela antecipada, utilizar-se-á, na ocasião da 

antecipação de pagamento, a taxa de juros praticada para financiamento 

de imóveis no âmbito do SFH (Sistema Financeiro da Habitação), limitada a 

12% ao ano. V – Ao valor de todas as parcelas mensais, sem exceção, 

supra pactuadas, será acrescido da atualização monetária na forma 

prevista neste Contrato. Não há nos autos, nesse momento processual, 

elementos suficientes acerca da falha na prestação dos serviços pela 

requerida ou a obrigatoriedade da mesma na cobrança do valor mensal de 

R$ 414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), uma 

vez que o contrato assinado pela autora dispõe de valores diversos, 

sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da 

plausibilidade das alegações. Desse modo, em que pese à parte autora 

afirmar a inexistência de previsão contratual para os reajustes mensais 

das parcelas financiadas juntamente à parte, observa-se das cláusulas 

acima mencionadas que há previsão contratual para a correção das 

parcelas mensais pela atualização monetária, assim, não há que se falar 

em valores indevidos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 11/03/2019, às 

11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 
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protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Importante ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que 

não possui o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão 

somente não será realizada caso o requerido apresente petição, com 

antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de audiência, informando 

o seu desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041833-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT0012737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041833-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Claudio 

Pereira da Silva em desfavor de Buffet Leila Malouf. Defiro o pedido 

formulado pelo autor, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas 

fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos 

autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da 

petição inicial em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira 

parcela das custas judiciais. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041870-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE EUZEBIO GONCALVES DE LUCENA (REQUERENTE)

BRUNO FERREIRA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARAUJO OAB - SP132530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DOS REIS MELO (REQUERIDO)

EL GOURMET BUFFET & EVENTOS (REQUERIDO)

VIVIANE CRISTINA DOS REIS MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041870-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022792-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANA JOAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 1022792-29.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REGIANA JOAO SILVA, em desfavor de 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 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. As partes participaram do 

mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, 

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 
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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: 1026940-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026940-83.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDILSON JOSE DE AMORIM , em desfavor dePORTO 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, 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, da não comprovação do peido administrativo e a sua 

recusa,da ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro As partes participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, 

porém restou infrutífero. o autor 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. REJEITO ausência de comprovação de entrega de 

documentação, porque estão juntados Id. 9676585. Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 
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inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. 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: 1003889-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE BOLIVAR BUFULIN (AUTOR(A))

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA DE JESUS ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003889-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação para Restituição de Coisa Certa ajuizada por Espólio de 

Bolivar Bufulin representado por Ricardo Augusto Aschar Buffulim em 

desfavor de Eva Maria de Jesus Arruda, com pedido de tutela de urgência, 

para que a requerida restitua imediatamente o imóvel e, alternativamente, 

passe a pagar aluguel pelo uso, mediante depósito judicial de importância 

justa, a ser arbitrada pelo juízo. Consta na inicial que, na data de 15 de 

setembro de 2009, as partes firmaram contrato de comodato de imóvel 

residencial, situado na BR 364 Km10 (Night and Day Motel), Cuiabá/MT, por 

prazo determinado. Aduz que o contrato se findou com o falecimento do 

autor, na data de 05 de outubro de 2014, passando a ser de interesse dos 

herdeiros a devolução do imóvel. Relata que expediu notificação 

extrajudicial para a requerida, na data de 31 de janeiro de 2018, todavia, a 

mesma contra notificou o autor, informando o seu proposito de 

permanecer na ocupação do bem. A decisão de Id nº 13209334 postergou 

a apreciação da tutela de urgência. O autor se manifestou no Id nº 

16351382, informado que a audiência de conciliação foi marcada tão 

somente para 04 de fevereiro de 2019, pugnando pela apreciação do 

pedido de tutela de urgência. 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 formalizou contrato 

de comodato com a requerida, sendo que o negócio jurídico se findou, 

pugnando pela retomada da posse do imóvel, razão pela qual pleiteia pela 

concessão da tutela de urgência, para que a requerida seja obrigada a 

restituir imediatamente o imóvel e, alternativamente, para que a parte 

requerida passe a efetuar o pagamento de aluguel pelo uso do imóvel, 

mediante depósito judicial de importância justa, a ser arbitrada pelo juízo. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista a existência do instrumento particular de comodato 

firmado entre as partes, na data de 15 de setembro de 2009, com término 

em 14 de setembro de 2013 (id nº 11832496) e a matrícula do imóvel 

demonstrando a propriedade do bem (id nº 11832510). Do mesmo modo, 

observa-se da contra notificação expedida pela requerida (id nº 

11832540) a resistência em desocupar o imóvel objeto do contrato de 

comodato. Sendo assim, nesse momento processual, verifica-se presente 

os requisitos para a desocupação do imóvel de propriedade da parte 

autora. Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória e determino que a 

parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupe o imóvel, 

efetuando a entrega das chaves em juízo, sob pena de desocupação 

forçada ao final do prazo. Expeça-se o necessário. Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/02/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 
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julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028946-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKONN MAKRY SAUDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028946-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Débito c/c Danos Morais ajuizada por 

Maykonn Makry Suader em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços ao 

imóvel, bem como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de 

proteção ao crédito. Consta na inicial que a parte autora é usuária dos 

serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora nº 

6/671482-8. Aduz que no mês de novembro/2017, foi surpreendido com 

uma fatura de consumo, cobrando o valor de R$ 999,90 (novecentos e 

noventa e nove reais e noventa centavos), o que julga ser indevido, uma 

vez que o valor é exorbitante. Relata que na data de 12 de janeiro de 2018 

a requerida suspendeu o fornecimento dos serviços e, somente após a 

intervenção do PROCON o mesmo foi restabelecido. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com o recebimento de uma cobrança abusiva e indevida de consumo, 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinado que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento dos serviços, bem como se abstenha de incluir o nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista a 

fatura acostada no ID nº 15125708 e o extrato de contas no Id nº 

15125709, indicando a cobrança de valor exorbitante. Do mesmo modo, 

observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

tendo em vista a possibilidade de ocorrer à suspensão dos serviços 

essenciais e a restrição do crédito do autor. Não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação à fatura do mês de novembro/2017, no valor de R$ 999,90 

(novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), se abstenha de 

interromper o fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como se 

abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/03/2019, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos a cópia legível da procuração, bem como as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042122-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT0012737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042122-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Claudio 

Pereira da Silva em desfavor de Alan Ayob Malouf. Defiro o pedido 

formulado pelo autor, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas 

fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos 

autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da 

petição inicial em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira 

parcela das custas judiciais. 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
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Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1023435-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA GONCALVES BORBA CASSEMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL 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 1023435-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se 

integralmente conforme decisão de Id nº 14592789. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032036-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE SA PYLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHITAKER HUDSON PYLES OAB - DF42685 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MARIA DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032036-79.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Inês Maria da Costa Marques (CPF nº 081.054.721-04). Com a localização 

do endereço da parte requerida, expeça-se novo mandado de 

citação/intimação, mediante as observâncias e advertências legais. Não 

sendo localizado o endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1039351-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI OAB - MT19332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039351-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Renato Antônio Ferreira em 

desfavor de Paulo Henrique Lira Ribeiro – EPP (Refrigeração Nacional) e 

Banco Bradesco S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja 

promovida a baixa no protesto existente em nome do autor. Consta na 

inicial que a autora foi surpreendida com um protesto existente em seu 

nome, uma vez que desconhece a origem da dívida. Aduz que o protesto é 

indevido. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a exclusão do protesto do título. 

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, pretende a 

parte autora a suspensão dos apontamentos do protesto, visto que afirma 

desconhecer a origem do débito. Em juízo de cognição sumária, os 

documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do 

autor, diante da alegação da não realização de negócio jurídico com a 

requerida e o protesto dos títulos. Do mesmo modo, há urgência no pedido, 

uma vez que o perigo de dano consiste em manter a restrição existente 

em nome do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade 

da medida. O protesto constitui em coação para forçar o pagamento, em 

razão dos percalços para essa negativa traz àquele que tem seu nome 

protestado. No presente momento, verifico restar presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da medida pretendida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO a ser 

oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, para DETERMINAR A SUSPENSÃO 

DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o Serviço Notarial 

de Cuiabá/MT, até o deslinde da demanda, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Prestada a caução, lavre-se o termo e 

expeça-se oficio ao Cartório do 4o Ofício de Notas e Protestos de 

Cuiabá/MT, determinando a suspensão de protesto, observado que o título 

permanecerá sob a guarda do Senhor Oficial de protesto até ulterior 

decisão deste Juízo. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/03/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia legível de seus 

documentos pessoais e o comprovante de endereço. Após, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021036-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAILDE ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

16395343. Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003539 Nr: 24946-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Edgard da Cumha 

Bueno Filho - OAB/MT 13.604-A - OAB:, REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALTI - OAB:17209/A

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do cálculo de fls. 230. Após transcorrido tal prazo, 

deverá a parte requerida se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre o cálculo de fls. 230, devendo o Banco recolher a diferença sob 

pena de aplicação da multa de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227437 Nr: 34678-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO, MARIA JOSÉ 

POUSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1.585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:7684, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias manifestar-se acerca 

da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217269 Nr: 26039-55.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO MARTINS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:MT-10.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do cálculo de fls. 258. Após, transcorrido tal prazo, 

deverá a parte requerida se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre o cálculo de fls. 258.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026790 Nr: 35240-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO, GLAUCIA 

MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA, JOÃO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIETE SELLA SIMÕES - 

OAB:19545/O

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) doutor(a) advogado(a) 

ARIETE SELLA SIMÕES, OAB/MT 19545/O, para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 1026790, numeração única 

35240-22.2015.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799195 Nr: 5614-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IROMI PEDRO KLAUS JUNIO, IRONI 

PEDRO KLAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias manifestar-se acerca 

da certidão do Senhor Oficial de Justiça de fls. 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752916 Nr: 4796-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA MARIA DE LIMA ME, JOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236

 Intimação da parte autora para que no prazo de 15 dias manifeste-se 

acerca da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162549 Nr: 36975-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DAUD NEIVA EIRELI ME, LUIZ 

CARLOS DAUD NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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 
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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.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023262-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025486-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GUILHERME DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (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: 1041268-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005061-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora providenciar a citação dos executados, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002708-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL DA SILVA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034332-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ROCKENBACH - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO ROCKENBACH (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR :Fica a parte autora intimada para efetuar o 

recolhimento do valor referente a distribuição da Carta Precatória , no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)
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MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. 

Expeça-se alvará. Após, intime-o para indicar outros bens passíveis de 

penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014387-04.2017.8.11.0041

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:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

MARIA ELENA SOTO (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de id. nº 16806724 e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032857-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem e deverá o autor dar 

prosseguimento ao feito no prazo já lhe concedido, sob pena de extinção 

do feito. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017545-67.2017.8.11.0041

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:

JOELVES APARECIDO JORGE SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

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:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte requerida apresentou espontaneamente nos autos. 

Assim, intime-se o autor para manifestar sobre contestação e as partes 

para especificarem provas a produzir. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03.12.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004876-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem. Deverá o autor 

manifestar nos autos como já despachado e no prazo concedido. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016250-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LEMOS (EXECUTADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência do credor, homologo a desistência da 

penhora on line, proceda-se o desbloqueio. Proceda-se a penhora no bem 

indicado pelo credor se de propriedade da parte executada. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020305-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

AMANOIR BRESOLIN FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Questionamentos sobre encargos contratuais devem ser 

postulado em ação própria. Intime-se o autor para indicar bens passíveis 

de penhora no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.12.18

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para manifestar sobre quitação do 

contrato demonstrado pelo autor e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022079-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON NUNES BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A presente ação é de execução onde é dispensável a 

comprovação de mora, bastando a real inadimplência do pagamento do 

contrato. Assim, a parte requerida deverá utilizar procedimento apropriado 

para discutir sua defesa. Não havendo manifestação do credor, cumpra 

determinação anterior. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001978-59.2018.8.11.0041

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:

JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO DRAUZIO SARRA OAB - SP95057 (ADVOGADO(A))

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar a restituição do bem à parte 

requerida no prazo legal, sob pena de ser bloqueado o valor do bem. Não 

o fazendo intime-se a parte requerida para apresentar o valor do bem 

conforme Tabela Fipe e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1041945-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HATSUMI YAMASHITA (EMBARGANTE)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, 

certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte 

requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, 

sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se 

no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo 

de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042135-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Concedo a Justiça Gratuita. Anote-se. Considerando 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041485-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA ARRUDA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041855-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA LEITE GALVAO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041837-82.2018.8.11.0041

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:

REPRESENTACOES COMERCIAIS RIVAN EIRELI - ME (RÉU)

ENEAS ALVES RIBEIRO (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1019193-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019217-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012479-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Recibo de Protocolamento de 

Ordem, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036326-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ 63222418187 (RÉU)

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016250-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LEMOS (EXECUTADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Recibo de Protocolamento de 

Ordem, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003024-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (EXECUTADO)

M M DI MERLO - ME (EXECUTADO)

MARCELO MANFRIN DI MERLO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre documentos de id.16585094, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001616-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016219-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029759-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772113 Nr: 25205-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALVES LTDA, EMERSON 

ALMEIDA DOS SANTOS, WELISON CESAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá a advogada Dra. Fabíula Muller Koenig, 

OAB/PR 22.819, OAB/MT 22.165-A, manifestar sobre o desarquivamento 

do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783633 Nr: 37371-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYANA KAREN DA SILVA 

SEBA - OAB:15509

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o advogado Dr. Gilson Santoni Filho, 

OAB/SP 217.967, manifestar sobre o desarquivamento do feito, bem como 

regularizar a representação processual, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128900 Nr: 22544-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, RAFAEL BASTOS BELIZARIO, LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1342062 Nr: 18228-87.2018.811.0041

 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: EVANICE MONTEIRO DE AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319751 Nr: 21940-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIME RAMOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:OAB/PR 47.325, MARCOS ANTÔNIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133995 Nr: 24647-94.2016.811.0041

 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): CARLA FERNANDA EUBANK GOMES ME, 

CARLA FERNANDA EUBANCK GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Cobrança e ACOLHO EM PARTE 

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, para que a parte requerida proceda com a readequação do 

demonstrativo de débito, excluindo a cobrança da capitalização de juros, 

nos termos do Laudo Pericial (fls. 284/301) e moldar inclusive, a cobrança 

dos juros, também, nos termos do referido Laudo Pericial, no período da 

inadimplência, a partir do dia 08/07/2016, visto que passou a ser ilegal, a 

partir da referida data a sua cobrança, tendo em vista que resultou em um 

percentual de 1,7912% a mais que o permitido na Súmula 472 do STJ. 

Deverá a parte requerente apresentar novo cálculo do débito. Após, 

deverá a parte requerida pagar o valor do débito apurado, devidamente 

atualizados a partir da citação válida. Havendo ocorrência de pagamento à 

maior deverá proceder a restituição de forma simples e atualizada a parte 

requerida.Custas e despesas “pro-rata” e cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119905 Nr: 8384-41.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMERSON XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 12478-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO ONOFRE CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - CUIABA 

- OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407737 Nr: 39006-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA WILLEMAN-ME, ARILDO GALESKI, DIVA 

WILEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal, arquivadas na pasta 09/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81638 Nr: 814-14.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTAPA S/C LTDA, HELENINHA BOTELHO DE 

CAMPOS COELHO, WALDEBRAND DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADSON DE SOUZA CARVALHO 

- OAB:, CRISTIANE PEREIRA CARVALHO DA SILVA - OAB:17.658/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 595/597, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. CARLOS ARTHUR 

GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO, inscrito na OAB/MT sob o n. 23359/O/O, 

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 08.11.2018, carga répida para cópiase ainda 

não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1142812 Nr: 28605-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 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.: 943892 Nr: 56805-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI CELINO CREMASCO, VANIA 

MARIA TAVARES CREMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar as Cartas 

Precatórias expedidas nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento 

de distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127036 Nr: 21775-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVANI RAMOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição da Carta Precatória na comarca deprecada 

para remessa eletrônica, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789671 Nr: 43689-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DA SILVA LISBOA MADEIRAS - 

EPP, EDIVALDO DA SILVA LISBOA, MARIA VITORIA MARINHO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810703 Nr: 17199-75.2013.811.0041

 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): S S PELISSARI E CIA LTDA, SHIRLEY DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 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.: 1131551 Nr: 23665-80.2016.811.0041

 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): ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 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.: 1158449 Nr: 35269-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MOTA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8.085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 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.: 770215 Nr: 23219-19.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA SORAIDA RUEDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017660-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA SANTA RITA S\A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BITAR GRISOLIA OAB - PA017822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021929-39.2018.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1040179-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI CAETANO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De 

plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, 

diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que 

os referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a 

conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa 

do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 
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Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 

referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com 

fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a 

manutenção da posse somente é devida quando presente a 

verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o 

período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, 

não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, 

restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

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:

MARIA DALVA DE ARAUJO PAELO (EXECUTADO)

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS OAB - MT18243/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência do credor faculto a parte executada 

proceder o pagamento parcelado com depósito em juízo, na forma 

pretendida pelo autor. Efetivados os depósitos nos prazos concedidos, 

faculto ao credor o levantamento. Finalizando as seis parcelas, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042095-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CAVALCANTE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042126-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HIPOLITO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040193-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE ROSALIA NAZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035717-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035328-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente qualificado 

nos autos ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar, contra Edson Ferreira da Cruz Junior, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente de um Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, 

garantido por Alienação Fiduciária, nº 0101303252, celebrado em 

08/01/2017. Alega que o requerido está inadimplente por deixar de efetuar 

o pagamento da parcela vencida a partir de 08/07/2018, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

do pedido contido na inicial. Instruiu seu pedido com documentos de ids. 

Núm. 15939929 - Pág. 1 / Núm. 15939937 - Pág. 2. A liminar foi concedida 

no id. Núm. 15953689 - Pág. 1, sendo devidamente cumprida nos ids. Núm. 

16398194 - Pág. 1 / Núm. 16398227 - Pág. 1, com citação da parte 

requerida no id. Núm. 16398194 - Pág. 1. A parte requerida juntou 

documentos nos ids. Núm. 16375391 - Pág. 1 / Núm. 16375393 - Pág. 4, e 

apresentou contestação nos ids. Núm. 16375394 - Pág. 1 / Núm. 16375394 

- Pág. 4. Inicialmente requereu os benefícios da gratuidade de justiça. 

Sustentou que parcela n.º 19, com vencimento em 08/07/2018, no valor de 

R$ 742,06 encontra-se quitada e deve ser retirada do cálculo final do 

requerente. Requereu a purgação da mora das parcelas vencidas, bem 

como, a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, 

contra Edson Ferreira da Cruz Junior, objetivando a concessão de liminar, 

para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por 

Alienação Fiduciária nº 0101303252, celebrado em 08/01/2017, em razão 

da inadimplência do requerido quanto ao pagamento da parcela vencida a 

partir de 08/07/2018, requerendo a concessão de liminar para ao final 

torná-la em definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. A 

parte requerida requereu os benefícios da gratuidade de justiça. 

Sustentou que parcela n.º 19, com vencimento em 08/07/2018, no valor de 

R$ 742,06 encontra-se quitada e deve ser retirada do cálculo final do 

requerente. Pleiteou pela purgação da mora das parcelas vencidas, bem 

como a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Considerando 

que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e 

este encontra nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, 

passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos 

termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. Inicialmente, no caso, 

há impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a 

parte requerida não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizado de seus rendimentos e/ou apresentação de sua 

declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor 

do contrato firmado pelas partes, conforme documentos que instruem a 

inicial, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Convém esclarecer que a questão da purgação da mora já foi dirimida nos 

autos através da decisão de id. 15953689 - Pág. 1, em conformidade com 

a decisão do Superior Tribunal de Justiça, Resp 1.418.593 – MS, selou a 

questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre 

a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, 

tornando-a inquestionável: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA.RT. 543-C DO 

CP. AÇÃO DE BUSCA EAPRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSIBLIDAE. NECESSIDADE DE PAGMENTO DA INTEGRALIDAE DA 

DÍVIDA NO PRAZO DE 5DIAS APÓS A EXCUÇÃO DA LIMNAR. 1. Par fins 

do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.10.931/204, compete ao devedor, no prazo de 5(cinco) 

dias após a execução da liminar nação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida -entendida esta com 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.” Negritei. Assim, a pretensão da parte requerida em 

purgar a mora apenas das parcelas vencidas, não merece guarida, pois 

não está de acordo com a decisão acima. Quanto a matéria de fundo, não 

há que se falar em aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, 

levando-se em consideração que, apesar de não estar formalmente 

prevista no Código Civil de 2002, a teoria vinha sendo aplicada com base 

nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da 

vedação do abuso de direito e do enriquecimento sem causa. Para que 

houvesse a aplicação da referida teoria, deveria se estar quitado mais de 

80% do contrato. Entretanto, nota-se que o requerido no presente caso, 

não quitou os 80% da integralidade da dívida, e ainda, em recentíssima 

decisão, ficou resolvido que o pagamento da maior parte das parcelas não 

é capaz de afastar o que prevê o Decreto-Lei 911/1969, que permite o uso 

da ação de busca e apreensão em casos de inadimplência. Vejamos o 

recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. 

1.622.555: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. 

CONTRATO DE FINACIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 91/69. 

INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS 

(DE UM TOAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO (OU 

DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INCIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA 

EM AÇÃO EXCUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO 

DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n.1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA SUA FINALIDADE A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 

(RECURSO ESPECIAL Nº1.622.555-MG (2015/0279732-8). RELATOR : 

MINSTRO MARCO BUZI. R.P/ACÓRDÃO : MINSTRO MARCO AURÉLIO 

BELIZE. JULGAMENTO: 16/03/2017). Desta feita, diante do novo 

entendimento acerca da matéria, resta prejudicada a alegação do 

cabimento da teoria do adimplemento substancial no caso em tela. 

Oportuno destacar que a parte requerida sustenta que efetuou o 

pagamento da parcela 19. Analisando os autos nota-se que procedem os 

argumentos da parte requerida tendo em vista que colacionou nos ids 

16375392 / 16375392 a fatura correspondente à parcela 19 e 
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respectivamente o comprovante de pagamento, razão pela qual, deve ser 

abatido do demonstrativo de débito de id. 15939937. As partes firmaram a 

Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de bens (id. 

15939933 - Pág. 1 / 15939933 - Pág. 8), ofertando ao requerido em 

alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Compulsando os 

autos e o contrato firmado pelas partes, patente está à dívida como a 

inadimplência, razão pela qual, foi concedida a liminar para apreensão do 

bem. Denota-se também, que o requerido não cumpriu com suas 

obrigações, caracterizando sua inadimplência, resultando o vencimento 

antecipado do contrato, nos termos propostos pelo autor. Assim, não há 

como desconsiderar a mora do devedor, pois o principal não está pago 

como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar 

disposição legal. A alienação fiduciária, no campo do direito material, 

estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui 

generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. 

O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, 

devendo ser abatida à parcela de n.º 19 do demonstrativo de débito. 

Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e nada sendo requerido, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.12.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1035593-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025169-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo 

nº 1025169-36.2018.8.11.0041 Ação Cobrança Vistos. Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 15h00, posto que 

designada dentro do período de suspensão dos prazos processuais e 

realização de audiências e sessões de julgamento, conforme disposto no 

art. 220 do CPC e Prov. 16/2018-CM. Cumpra-se a decisão do id. 

16371947 com a retificação acima. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 

de novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018419-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SIGNORI (RÉU)

ANTONIO SIGNORI (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033222-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. R. (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006923-89.2018.8.11.0041

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:

TRIM-TRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME (RÉU)

THAIS NIELAND SOARES BORGES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355/O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR OS 

EMBARGOS, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028252-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA AUXILIADORA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021892-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON FELIX GALVAO FILHO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005776-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DAIANE ESPINDOLA MORAES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038629-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISPIM & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ ADOLFO SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM (REQUERIDO)

REMILDA DE SOUSA LIMA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004364-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022488-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (RÉU)

GONCALO PEREIRA DE ARRUDA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022889-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELICE SANTANA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008528-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023983-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIRLEI BORGES ROQUE (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016181-94.2016.8.11.0041

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:

BENEDITO GOMES MANGABEIRA JUNIOR (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007219-14.2018.8.11.0041

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:

MARCELO MARTELLI BORGES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-48.2017.8.11.0041

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:

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (EXECUTADO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000010-91.2018.8.11.0041

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:

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)
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PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001158-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - RJ0202030A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001158-40.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE EDUARDO DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER proposta por JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO em 

face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, em que o Autor pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste 

sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime 

que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, advogado, com patrimônio 

declarado à Receita Federal no valor de R$ 469.925,23, o qual inclui 

relógios diversos no valor de R$ 30.000,00, possuir TRES VEÍCULOS!, 

direitos sucessórios sobre CINCO imóveis! e, sobretudo por não 

comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais 

apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Temos observado, com 

frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de 

assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, 

até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de 

destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão 

ou de classe média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem 

prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. 

Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à superação imediata, 

mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o 

cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na 

prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo 

sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses 

desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse maldito 

“jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas 

do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da 

assistência judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO 

PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024235-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016992-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016616-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS CUNHA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016616-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MATHEUS CUNHA DE ASSIS Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor, para constituir 

em mora o Devedor, promoveu o protesto de título, contudo, sem 

comprovar a tentativa anterior de notificação pessoal deste. Nesse 

sentido é entendimento da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 1. PROTESTO 

DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS 

VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE MULTA, COM BASE NO ART. 3º, 

§ 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 3. 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (RESP 1.647.714-SP, 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento em 

31/08/2017). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LEASING. 

NOTIFICAÇÃO DA ARRENDATÁRIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO 

COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE, APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se 

no sentido de que, nos contratos de arrendamento mercantil, é necessária 

a prévia notificação do devedor arrendatário para constituí-lo em mora, 

ainda que haja cláusula resolutiva expressa. 2. A mora do devedor deve 

ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, 

sendo dispensada a notificação pessoal, ou quando esgotados todos os 

meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (REsp 474283 SC DJe 09/05/2014. 

T4. Quarta Turma. Ministro Raul Araújo). E igualmente tem decidido o TJMT: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – 

DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA INICIAL 

AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. A exigência 

de instruir a inicial com o título executivo original, somente é indispensável 

em execuções de títulos cambiais, considerando sua circularidade. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017). Portanto, o Autor não comprovou que se esgotaram as 

tentativas de notificar o Devedor pessoalmente antes da publicação do 

protesto do título por edital. Em quinze (15) dias o Autor comprove a 

intimação do protesto (ID. 14792955), feita através de Carta com Aviso de 

Recebimento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cuiabá/MT, 

17 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289961 Nr: 10445-30.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FAGUNDES FERREIRA, JUSSARA 

CARDOSO FAGUNDES FERREIRA, JORGE F. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

MAGNO JOSÉ DA SILVA - OAB:19.135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MT 22842/B, JÚLIO 

CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:4234-A

 Procedo à intimação da DR. FABIO DIAS FERREIRA , OAB: 14.548 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 707233 Nr: 952-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BONFIM XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA - 

OAB:23569/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 130). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 131/132, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.129).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 22 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 782640 Nr: 36293-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN LEONARDO OKUYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl.101, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.
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Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

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

 Cuiabá (MT),23 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 870553 Nr: 10494-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 81). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 82/84, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 19 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018214-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1018214-86.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Tutela Antecipada 

Vistos. Deixo de receber a emenda apresentada pelo autor (id. 14526282 

e id. 14526340), posto que o documento colacionado no id. 14526340 não 

se trata de cópia do contrato mencionado na inicial. Para a procedibilidade 

da presente ação é indispensável a apresentação dos mencionados 

contratos pelo autor. Assim, concedo ao autor prazo de 05 (cinco) dias 

para proceder com a juntada dos contratos mencionados na inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial. Ressalto que é dever das partes não 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e opor resistência injustificada ao andamento do processo, 

sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033134-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1029391-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

Cifracred (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO SILVA RAMOS OAB - RS54014 (ADVOGADO(A))

 

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: 1023584-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020788-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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: 1037615-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTO REI DA HUNGRIA (AUTOR(A))

ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE 

TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1037615-71.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 68.500,00 ESPÉCIE: [JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS, BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ILTO REI DA HUNGRIA Endereço: RUA INGLATERRA, 16, 

JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-405 Nome: ILZA MARIA DA 

SILVA HUNGRIA Endereço: INGLATERRA, 16, QDRA 03, JARDIM EUROPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-405 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S.A Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS QUADRA 1 

BLOCO A LOTE 31, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-900 Senhor(a): 

ILTO REI DA HUNGRIA e outros A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 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 documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: 29/01/2019às 14:30 horas, para tentativa de 

conciliação nos presentes autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 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). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 3 de dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040892-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE 

TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1040892-95.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 176.000,00 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: VERA PATRICIA 

ANDRADE MOREIRA Endereço: RUA A, 60-B, BL 04 apto 63 Resid. Ágata, 

TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), SBS 

QUADRA 1 BLOCO C LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 Senhor(a): VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA 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 documento. DADOS DA AUDIÊNCIA:designo 

audiência de conciliação, para o dia 31/01/2019 às 16:00 horas, para 

tentativa de conciliação nos presentes autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

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. 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). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 3 de dezembro 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 
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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: 1018047-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA NOGUEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO 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 da Oficiala de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038560-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019953-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA FERREIRA ZOLINGER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818866 Nr: 25155-45.2013.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATUZALEN BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a correspondência devolvida.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726352 Nr: 22135-17.2011.811.0041

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUPERACIO MAGALHÃES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/PE 44.748, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou acerca da decisão de fl. 71.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741946 Nr: 38797-56.2011.811.0041

 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: JANAINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

após diligênciar junta a conta ùnica bem como ao setor Publico do Banco 

do Brasil , me foi informado que mesmo em Contas Centralizadas (Conta 

Convênio) há a necessidade da parteinformar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP, OU SEJA DEVERÁ FORNECER O BANCO ( CÓDIGO DO 

BANCO) AGÊNCIA, Nº DA CONTA E CPF/CNPJ DO AUTORIZADO e em 

complementação o CPF do Adv da parte, feito não realizado pela parte 

requerida, desta feita impulsiono os presentes autos para INTIMAR a 

requerida para que NO PRAZO DE CINCO DIAS, forneçaa os dados dante 

elencados, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM 

QUE SE ENCONTRA, ante a completa impossibilidade de expedir o alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393154 Nr: 28568-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RIGO E RIGO LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LUIZ TERUO 

MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

11/05/2018) requer de dilação de prazo ( 15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena deconcordância tácita com os valortes apresentados pela 

contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1180994 Nr: 44099-90.2016.811.0041

 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: SUZANE CUTAS FARIA, ESPÓLIO DE MARIO DE FARIA, 

GEORGE APARECIDO CUTA FARIA, MARIO JUNIOR CUTAS FARIA, IRENE 

CUTAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico que a Contestação de fls. 86/122, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040607-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO OAB - SP166822 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES KUHN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA JULIANE SCAPIN OAB - SC35377 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040607-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A REQUERIDO: TRANSPORTES KUHN LTDA - EPP Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se o requerido para apresentar nos 

autos o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através 

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. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 16672784, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Anchieta - SC, com urgência. Cumprida com êxito, devolva-se 

à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III – 

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 30 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033134-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033134-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Banco Toyota do Brasil S/A, propôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de Sibele Ferreira de Oliveira. Deferida a 

liminar junto ao ID 16595947, o bem foi devidamente apreendido, 

consoante certidão de ID 1665091. Devidamente citada, a requerida 

compareceu nos autos junto ao ID 16802614, postulando pela purgação da 

mora e restituição do veículo, objeto da lide, acostando aos autos o 

comprovante de pagamento do valor dado à causa, consoante 

comprovante de ID 16802617 Com base na decisão proferida no REsp 

1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no 

entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito 

para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, 

tão somente, das parcelas vencidas, defiro o pedido de purgação da mora 

e diante do pagamento do valor dado à causa, defiro o pedido de 

restituição do bem. Expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando 

desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de 

plantão. II – Intime-se o patrono da requerida (via imprensa) para 

regularizar sua representação processual nestes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. III – Em seguida, intime-se o Banco requerente para que se 

manifeste sobre o valor depositado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 30 de novembro de 

2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito em Substituição Legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028497-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAIENY CRISTINI DA SILVA CAROLLO (REQUERENTE)

TIAGO RODRIGUES FREDERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (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 

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 : 

1028497-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TIAGO RODRIGUES 

FREDERICO, SAIENY CRISTINI DA SILVA CAROLLO Vistos etc. Tendo em 

vista que o ano da referida solenidade constou de 2018, retifico para que, 

conste a data da audiência de conciliação para o próximo dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 10:00 horas, a ser presidida pelo Ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 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: 1039674-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO (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 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1039674-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANA PAULA NASCIMENTO DE 

SOUZA RÉU: DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Alimentos, 

proposta por Danielly Vitória Nascimento de Souza Araújo e Kalebe 

Nascimento de Souza Araújo, representados por sua genitora, Ana Paula 

Nascimento de Souza, em face de Daniel Rodrigues de Araújo, todos 

devidamente qualificados nos autos. O documento constante do Id. 

16525801, demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido 

e os infantes, visto que, são pai e filhos. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do 

infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 

572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), 

justificando-se o arbitramento neste valor ante as necessidades 

presumidas dos infantes, que possuem apenas 6 (seis) anos e 4 (quatro) 

anos de idade. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 

10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, perante à empresa 

Ótica Cuiabana[1], por meio de desconto em folha de pagamento do 

requerido e, depósito na conta bancária da parte autora, que deverá ser 

informada, no prazo de 05 (cinco) dias. Os alimentos incidirão, também, 

nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 18 de fevereiro de 2019 às 

10:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se[2] a parte ré[3] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu ilustre advogado. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente como mandado 

de intimação. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Ótica Cuiabana – Endereço: Rua Cândido 

Mariano, nº 641, Centro, Cuiabá/MT, CEP nº 78005 -150, Cidade: 

Cuiabá/MT. [2] Daniel Rodrigues de Araújo – Endereço: Rua Antônio Emídio 

de Souza, qd 01, casa 12, Bairro: Novo Paraíso (casa de seus pais). 

ZONA 03. [3] Daniel Rodrigues de Araújo – Endereço laboral: Ótica 

Cuiabana, Rua Cândido Mariano, nº 641, Centro, Cuiabá/MT, CEP nº 78005 

-150, Cidade: Cuiabá/MT. ZONA 01.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022648-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1022648-21.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA DE CAMPOS REQUERIDO: FREDSON 

FRANCES RONDON DA SILVA Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, 

de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um 

importante passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a 

Política Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, 

incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções 

de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria 

vindicada, induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e 

mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter 

restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 11 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Realize-se estudo das partes, em 20 (vinte) dias. 

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 

de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1036757-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036757-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KAIO LUIZ DE OLIVEIRA 

MANRIQUE REQUERIDO: JEANI EMANUELLE DE ALMEIDA Vistos etc. 

Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 16252870. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Oferta de Alimentos, proposta por Kaio Luiz de Oliveira Manrique, em face 

de Jeani Emanuelle de Almeida Manrique, ambos devidamente qualificados 

nos autos. O documento constante do Id. nº 16129456, demonstra o 

vínculo de parentesco existente entre o autor e o infante, visto que, são 

pai e filho. Ante a oferta de alimentos formulada pelo autor, fixo os 

alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e 

sessenta centavos). O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o 

dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio 

depósito na conta bancária da parte requerida, que deverá ser informada 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Os alimentos incidirão, também, 

nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 12 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas, a 

ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte 

ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se o autor, por 

meio de seu advogado. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Jeani Emanuelle de Almeida Manrique – 

Endereço: Rua Capanema, nº 17, quadra 26, Bairro: Parque Georgia, 

Cidade: Cuiabá-MT CEP: 78085-520. ZONA 08.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038468-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCILIO SEVERINO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

WILLIAM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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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: 

1038468-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WILLIAM DE OLIVEIRA, 

MARCILIO SEVERINO DE OLIVEIRA NETO, LEANDRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MARCILIO APARECIDO DE OLIVEIRA Vistos etc. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do 

Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua 

revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, converto a 

presente ação em Arrolamento Sumário, em atenção ao disposto nos arts. 

659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

comum. Nomeio como inventariante Marcilio Severino de Oliveira Neto, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo prazo, deverá a parte 

autora, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pela autora da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados. Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos em nome do falecido. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome do de cujus MARCÍLIO 

APARECIDO DE OLIVEIRA, CPF nº 117.432.391-49, filho de Marcilio 

Severino de Oliveira e Benedita Cabral de Oliveira. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037072-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR (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: 

1037072-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIEZER SILVA DE OLIVEIRA 

RÉU: ELIEZER SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos 

termos do art. 98, do CPC. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Eliezer Silva de Oliveira, em desfavor de Eliezer Silva de 

Oliveira Junior, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 12 de fevereiro de 2018, às 

10:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Quanto ao 

pedido de tutela antecipada para a exoneração dos alimentos, deixo para 

apreciá-lo, após a angularização processual, tendo em vista que, não 

houve comprovação dos fatos narrados, quanto ao trabalho e estudo do 

requerido, bem como, é necessário o contraditório. Advirta-se o autor que 

a pensão alimentícia é devida, até ulterior decisão judicial em contrário, não 

podendo, assim, ao seu alvitre, suspender os pagamentos. Intime-se o 

autor, por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Eliezer Silva de Oliveira Junior – Endereço: Rua 

01, Qd. 22, Casa 29, Bairro: Residencial São José, CEP: 78080-530, 

Cidade: Cuiabá-MT. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039312-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDA AURORA CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA PONCE DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

SERGIO PONCE DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO (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: 

1039312-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSIVALDA AURORA 

CANDIDA REQUERIDO: PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO, ANA 

CRISTINA PONCE DO ESPIRITO SANTO, SERGIO PONCE DO ESPIRITO 

SANTO Vistos etc. Defiro a gratuidade processual nos termos do art 98, 

do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, 

proposta por Rosivalda Aurora Candida, em face de Pedro Paulo do 

Espírito Santo, Ana Cristina Ponce do Espírito Santo e Sérgio Ponce do 

Espírito Santo, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial 

que, a requerente e o falecido, Joanito Leite do Espírito Santo, conviveram 

em união estável aproximadamente 14 (quatorze) anos, de forma pública, 

contínua e com intuito de constituir família e, a união persistiu até o seu 

falecimento, em 28 de setembro de 2018. Aduz, ainda que, dessa relação 

adquiriram um bem e, inclusive, a autora reside nesse imóvel. Designo 

audiência de conciliação, para 12 de fevereiro de 2019, às 11:00 horas, a 

ser presidida pelo conciliador. Cite-se[1] a parte ré[2] e, intimem-se ambas 

as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente, como mandado de citação/intimação. Intime-se o 

autor por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Sérgio Ponce do Espírito Santo – Endereço: Rua 

L, nº. 15, quadra 14, Residencial Despraiado, Bairro: Dispraiado, Cidade: 

Cuiabá – MT. ZONA 03. [2] Pedro Paulo do Espírito Santo e Ana Cristina 

Ponce do Espírito Santo– Endereço: Rua Presidente Afonso Pena, nº. 101, 

Bairro: Quilombo, Cidade: Cuiabá – MT, CEP 78.036 -971. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010681-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE COSTA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DOS SANTOS FREIRE (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: 1010681-76.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ALIANE COSTA CUNHA RÉU: MICHEL DOS SANTOS FREIRE 

Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por 

Mariana Costa Freire (9 anos) e Luiz Fernando Costa Freire (11 anos), 

representados por sua mãe Aliane Costa Cunha, em face de Michel dos 

Santos Freire, todos devidamente representados. Buscam os autores, à 

majoração dos alimentos que, atualmente estão fixados no percentual de 

37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente para o montante de 

01 (um) salário mínimo vigente, sob o argumento de que, o valor em vigor é 

insuficiente para a manutenção das despesas básicas das crianças. 
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Aduz que, a genitora dos infantes se encontra desempregada e que, o 

requerido possui trabalho regular, exercendo a função de motorista na 

empresa Módulo Logística e Transporte. A ação fora recebida nos moldes 

do id.12867316. O requerido fora devidamente citado, apresentando 

contestação no id.13650304, alegando que, percebe a remuneração 

mensal de R$ 1.452,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) 

que, mora de aluguel e, possui outra filha menor, de três anos de idade 

que, também depende de seu auxílio, não possuindo condições de 

aumentar o valor da contribuição. Em audiência de conciliação 

(id.13665629), realizada no dia 14.06.2018, não foi possível a composição 

entre as partes, dada a ausência do demandado que, afirmou em sede de 

contestação que, não possui condições financeiras de comparecer a esta 

comarca, visto que, reside no Estado de Rondônia. Houve impugnação no 

id.13719030. O douto Ministério Público manifestou-se no id.14679265. As 

partes são legítimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem 

se desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. 

Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na audiência 

de conciliação, instrução e julgamento que ora designo para o dia 12 de 

março de 2019, às 14:40 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 

(dez) dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 

455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, 

desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser 

obtida em qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da 

audiência de instrução. Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. 

Aferição das necessidades das crianças e possibilidades do genitor; 

Notifique-se o digno Ministério Público. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036298-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA VIEIRA LIMA (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: 1036298-72.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): DIEGO RAFAEL DOS SANTOS LIMA RÉU: ADRIANA DA SILVA 

VIEIRA LIMA Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, 

proposta por Diego Rafael dos Santos Lima, em face de Nicole da Silva 

Vieira Lima (6 anos), representada por sua mãe Adriana da Silva Vieira 

Lima, todos devidamente representados. Busca o autor, a redução dos 

alimentos que, atualmente estão fixados em 30% (trinta por cento) de seus 

rendimentos líquidos, no valor aproximado de R$ 403,83 (quatrocentos e 

três reais e oitenta e três centavos), para o importe de 15% (quinze por 

cento) de seus rendimentos líquidos que, corresponde a R$ 201,00 

(duzentos e um reais). Alega que, houve mudança em sua situação 

econômico-financeira eis que, há época da fixação da pensão trabalhava 

em duas empresas e, no momento, esta em apenas uma, auferindo a 

renda liquida de R$ 1.316,10 (hum mil trezentos e dezesseis reais e dez 

centavos). Afirma, ainda, que contribui, mensalmente com sua outra filha, 

Anelise, de 11 anos de idade, com o valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). A ação fora recebida nos moldes do id.10967941. Em 

audiência de conciliação (id.11455944), realizada no dia 22.01.2018, não 

foi possível a composição entre as partes, visto que, divertem com relação 

ao valor dos alimentos. A requerida fora devidamente citada 

(id.11400221), deixando transcorrer in albis o prazo para contestação, 

pelo que DECRETO SUA REVELIA. O digno Ministério Público 

manifestou-se no id.14529070. As partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado. Ante a indisponibilidade do direito a ser 

tutelado, não há operação dos efeitos da revelia, no presente caso. Sendo 

assim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

13 de março de 2019, às 14:30 horas, para depoimento pessoal do autor e 

oitiva de suas testemunhas, cujo rol se encontra no id.10922094. Para a 

intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus 

parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos 

moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. Aferição da alteração da 

situação econômico-financeira do alimentante; 2. Aferição das 

necessidades da alimentanda; Notifique-se o digno Ministério Público. 

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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004550-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI EGUES DIAS OAB - MT10692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

LUDMILLA CAROLINA DE SOUZA SAMPAIO BILIO OAB - 927.469.931-04 

(REPRESENTANTE)

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: 1004550-85.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA RÉU: MARIA VITÓRIA 

SAMPAIO FERREIRA REPRESENTANTE: LUDMILLA CAROLINA DE SOUZA 

SAMPAIO BILIO Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, 

proposta por Kleiton Ayres de Lima Ferreira, em face de Maria Vitória 

Sampaio Ferreira (17 anos), representada por sua mãe, Ludmilla Carolina 

de Souza Sampaio Bilio, todos devidamente representados. Busca o autor, 

a redução dos alimentos, atualmente fixados em 20% (vinte por cento) de 

seus rendimentos líquidos, no valor aproximado de R$ 783,39 (setecentos 

e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), para 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, acrescido do pagamento do plano de 

saúde. Afirma que, teve mudanças significativas em sua situação 

econômico-financeira, desde a época do acordo, eis que, constituiu nova 

família e que, possui outro filho menor, Felipe, de três anos de idade que, 

também depende de seu auxílio. Sustenta que, sua situação econômica 

mudou radicalmente, visto que, possui gastos elevados com o menor, tais 

como escolinha (R$ 1.060,00), plano de saúde (R$ 321,47), dentre outros. 

Postula, em sede de tutela de urgência, pela minoração imediata dos 

alimentos, para o correspondente de 01 (um) salário mínimo vigente, bem 

como, pela suspensão do desconto, em folha de pagamento, inclusive sob 

as verbas de 13ª salário e de férias. A ação fora recebida nos moldes do 

id.11944729, indeferindo o pedido liminar ante a ausência de comprovação 

da diminuição dos ganhos do autor. Em audiência de conciliação 

(id.12631078), realizada no dia 10.04.18, não foi possível a composição 

entre as partes, visto que, divergem com relação ao valor dos alimentos. A 

requerida fora devidamente citada (id.12361964), apresentando 

contestação no id.13775585. Em sede de contestação, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação, argumentado que, o autor não recolheu as 

custas processuais, bem como, não comprovou à hipossuficiência. Não 

assiste razão o inconformismo da demandada, tendo em vista que, fora 

deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita, conforme decisão 

do id.11944729. Assim, REJEITO a preliminar arguida. Houve impugnação 

no id.14379660. O digno Ministério Público manifestou-se no id.15193238. 

Em decisão do id.15628127, fora designada sessão de mediação que, 

restou inexitosa (id.16092403). As partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de 

provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que ora designo para o dia 12 de março de 2019, às 14:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 
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processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. Aferição da alteração da 

situação econômico-financeira do alimentante; 2. Aferição das 

necessidades da alimentanda; Notifique-se o digno Ministério Público. 

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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023845-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (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: 1023845-79.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA REQUERIDO: JOSE FERREIRA 

LIMA Vistos etc. Em atenção às informações do id.16674650, redesgino a 

solenidade do id.15762898, para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14:00 

horas. O nobre meirinho cumpridor da medida deverá atentar-se, para a 

possibilidade do demandado estar se ocultando, certificando-se a 

respeito, nos moldes do art. 252 do CPC. Atente-se para que a intimação 

se dê no endereço fornecido no id.16674650.[1] Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Rua Rui Barbosa, 25, Kitnet 06 (cor 

amarela) Bairro Parque Universitário, Cuiabá/MT.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035813-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO TOMASOLI DA SILVA BRAGA OAB - SP201174 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI (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: 

1035813-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO HENRIQUE RODRIGUES 

RÉU: CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI Vistos etc. Defiro 

a gratuidade processual nos termos do art 98, do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade, proposta por Paulo Henrique Rodrigues, em face de 

Claudilene Cavalcante de Almeida Andrade, João Mario Dias de Andrade, 

Pedro Henrique Dias de Andrade e Luiz Henrique Dias de Andrade, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, que a genitora do 

requerente, Patrícia Simone Rodrigues e, o falecido, Mário Luiz de 

Andrade, aproximadamente em junho de 1990, mantiveram uma relação 

amorosa até dezembro de 1990, pois houve o término devido ao fato, que 

o falecido informou que uma antiga namorada havia informado que estava 

grávida, porém, em janeiro de 1991, a genitora de Mário também descobriu 

que estava grávida e o avisou a respeito. Aduz, ainda, que o de cujus 

pediu segredo e silêncio a Patrícia, pois havia assumido o relacionamento 

com a antiga namorada e, além disso, custeou as despesas da gestação e 

ajudava com o importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes na época. 

Afirma, ainda, que no dia do parto, enviou um de seus funcionários para 

acompanhar e cuidar para que nada faltasse, inclusive, levar ao 

conhecimento da genitora, que o falecido não poderia registrar o autor. 

Informa, também, que o autor e o de cujus, mantiveram troca de 

correspondências, bem como, as cartas escritas pelo requerente estão 

em um cofre no escritório da empresa ‘’Chopão’’. Requer, então, o 

reconhecimento da paternidade. É o breve relato. Decido. Diante do 

exposto, designo audiência de conciliação, para o próximo dia 18 de 

fevereiro de 2018, às 09:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se[1] a parte ré[2] e, intimem-se ambas as partes, 

a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente como mandado de citação e intimação. Atente-se 

para a necessidade de expedição de Carta Precatória. Intime-se o autor, 

por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito [1] Pedro Henrique Dias de Andrade – Endereço: Rua Jornalista 

Henrique Cordeiro, nº 350, Bloco 02, Apartamento 1508, Barra da Tijuca, 

Cidade: Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-450. João Mario Dias de Andrade – 

Endereço: Av. Reserva do Japy, nº 280, Bairro Recanto IV Centenário, 

Bloco 02, Apartamento 106, Cidade: Jundiaí/SP, CEP 13211-771. [2] 

Claudilene Cavalcante de Almeida Andrade – Endereço: Av. Egito, n°. 720, 

Bairro: Santa Rosa, Cidade: Cuiabá -MT, CEP: 78040 -140. ZONA 02. Luiz 

Henrique Dias de Andrade – Endereço: Rua General Rabello, nº 229, Kit nº 

06, Bairro: Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78043-259. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013134-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAULINHO DA SILVA (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: 1013134-44.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): SYLVIA LETICIA LEMOS DA SILVA RÉU: GILSON PAULINHO 

DA SILVA Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 

2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um importante passo para 

estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária 

Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos 

órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, 

em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a 

conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao cidadão. 

Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria vindicada, 

induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e mediação, meio 

eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter restado 

inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme evidenciado 

em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o próximo dia 05 

de fevereiro de 2019, às 08:30 horas, a ser presidida por mediador 

certificado. Intime-se o autor, por meio de seu culto advogado. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de outubro 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: 1001860-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (AUTOR(A))

PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(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: 1001860-83.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): RAPHAEL PAVAN SILVA, PAULA CRISTINA DOS SANTOS 

SILVA RÉU: WILLIAN FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Alimentos, proposta por Raphael Pavan Silva (11 anos), representado 

por sua mãe Paula Cristina dos Santos Silva, em face de Willian Ferreira da 
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Silva, todos devidamente representados. Busca o autor, a fixação de 

alimentos em seu favor, no importe de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). A ação fora recebida nos moldes do id.11611012, fixando os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente 

que, hoje equivalem a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos). Em audiência de conciliação (id.12989610), realizada no dia 

02.05.18, não foi possível a composição entre as partes, visto que, 

divergem com relação ao valor dos alimentos. Na oportunidade, o 

requerido ofertou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A requerente 

recusou a proposta, postulando pelo mínimo de R$ 800,00 (oitocentos 

reais). O requerido fora devidamente citado (id.12898148), apresentando 

contestação no id.13364325, alegando estar desempregado e que, o 

negócio familiar que possuem é apenas um pequeno “serviço de Chaveiro” 

que, não lhe traz os rendimentos informados pela parte autora na inicial. 

Pugnou, pela continuidade do pagamento da mensalidade escolar do filho, 

em substituição aos alimentos provisórios fixados. Subsidiariamente, 

requereu que, a pensão seja fixada em 1/3 (um terço) do salário mínimo 

vigente. Houve impugnação no id.14240647. O digno Ministério Público 

manifestou-se no id.14743174. As partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de 

provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que ora designo para o dia 14 de março de 2019, às 14:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. Aferição do binômio 

necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos à serem 

pagos pelo alimentante; 2. Aferição da capacidade econômico-financeira 

das partes; Notifique-se o digno Ministério Público. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005719-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR OLIVEIRA ITACARAMBY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE ANTUNES DOS SANTOS SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (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: 1005719-10.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JULIO CESAR OLIVEIRA ITACARAMBY RÉU: ROSELENE 

ANTUNES DOS SANTOS SILVA Vistos etc. Em atenção às informações do 

id.16663179, redesgino a solenidade do id.16211218, para o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 14:40 horas. Atente-se para que a intimação se dê 

no endereço fornecido no id.16663179. 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: 1023517-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMI ABADIAS MORAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO(A))

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES DE SOUSA PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(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: 1023517-18.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): DAMI ABADIAS MORAO RÉU: ERNANDES DE SOUSA PINTO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos, proposta por Dami 

Abadias Morão, em face de Ernandes de Souza Pinto, ambos devidamente 

representados. Narra a exordial que, a requerente viveu em união estável 

com o requerido por aproximadamente 14 (quatorze) anos, entre 

junho/2003 a março/2015 e que, deste relacionamento adveio o 

nascimento de dois filhos, Samuel (13 anos) e Davi (12 anos). Afirma que, 

ao longo da união as partes adquiriram bens móveis e imóveis há partilhar. 

Requer à fixação de alimentos, em favor dos filhos menores, no importe de 

01 (um) salário mínimo vigente. A ação fora recebida nos moldes do 

id.9756966, fixando os alimentos provisórios no importe de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente que, hoje equivalem a R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais). O requerido fora 

devidamente citado (id.13482076), apresentando-se nos autos no 

id.13307065, postulando pela reconsideração da decisão que, arbitrou 

alimentos em favor dos filhos, afirmando que, os meninos se encontram, 

exclusivamente, sob os seus cuidados desde o ano de 2015, conforme 

termo de guarda acostado no id.13307103. Em audiência de conciliação 

(id.13518556), realizada no dia 04.06.2018, não foi possível a composição 

entre as partes. A contestação fora apresentada no id.13843753, onde o 

requerido afirma que, a união estável com a autora ocorreu entre os anos 

de 2006 a 2015. Na oportunidade, postula que a obrigação de prestar 

alimentos seja revertida à genitora, visto que, os meninos se encontram 

sob a sua guarda. Em decisão do id.13596887, fora determinada a 

suspensão da decisão que, fixou os alimentos provisórios. Houve 

impugnação no id.1440831. O digno Ministério Público manifestou-se no 

id.15264433. Em decisão do id.15373622, fora designada sessão de 

mediação que, restou inexitosa (id.15914513). As partes são legítimas, 

bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo 

em marcha regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser 

corrigida até o momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de 

produção de provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução 

e julgamento que ora designo para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:40 

horas, para depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de 

testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a 

intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus 

parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos 

moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. A aferição do real período 

de união existente; 2. A verificação de existência de patrimônio auferido 

durante a convivência, passível de partilha; 3. A aferição da melhor forma 

de convívio das crianças com os seus genitores; Outrossim, REALIZE-SE 

estudo das partes, em 30 (trinta) dias. Notifique-se o digno Ministério 

Público. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006779-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA LUISA OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

MIRIANE HELENA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADILSON DUARTE DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006779-18.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISABELLA LUISA OLIVEIRA DA COSTA, MIRIANE HELENA 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: JOADILSON DUARTE DA COSTA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Julio Cesar Oliveira da 

Costa (14 anos), representado pela mãe Miriane Helena Oliveira da Silva e 

Isabella Luisa Oliveira da Costa (18 anos), em face de Joadilson Duarte da 

Costa, todos devidamente representados. Buscam os autores à fixação 

de alimentos em seu favor, no importe de 30% (trinta por cento) dos 

rendimento percebidos pelo demandado que, conforme alegam, exerce a 

função de Coordenador de Segurança na IEMAT. A ação fora recebida 

nos moldes do id.12319420, fixando os alimentos provisórios, no 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente que, 

hoje equivale a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais). Em 

petição do id.12390416, a parte autora postulou pela reconsideração da 

decisão que, fixou os alimentos provisórios, afirmando que, o valor 

arbitrado era menor do que, a contribuição realizada, mensalmente, pelo 

demandado, no importe de R$ 900,00 (novecentos reais). Diante das 

informações acima e, da comprovação dos rendimentos do alimentante 

(id.12390440), este juízo fixou os alimentos em 150% (cento e cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente que, hoje equivalem a R$ 1.431,00 

(hu*m mil quatrocentos e trinta e um reais), nos moldes da decisão do 

id.12619311. Em audiência de conciliação (id.13519870), realizada no dia 

05.06.2018, não foi possível a composição entre as partes. O requerido 

fora devidamente citado (id.12989713), apresentando contestação do 

id.13872151, postulando pela fixação dos alimentos no importe de 01 (um) 

salário mínimo vigente, abatendo-se os valores pagos com plano de 

saúde, plano odontológico e vale alimentação. Em sede de contestação, o 

requerido arguiu preliminar de carência de ação, afirmando que, Isabella já 

é maior de idade e que, não demonstrou a necessidade dos alimentos. Não 

assiste razão o inconformismo do alimentante, isto porque, a maioridade 

por si só não afasta o dever dos pais de ajudar na manutenção e no 

auxílio dos filhos, até mesmo porque, conforme narrado pelo demandado, 

a autora faz faculdade, o que demonstra a necessidade de contribuição 

dos pais para seu efetivo desenvolvimento intelectual. Assim, REJEITO a 

preliminar arguida. Houve impugnação no id.14426871. O digno Ministério 

Público manifestou-se no id.16195692. As partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de 

provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que ora designo para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. aferição do binômio 

necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a serem 

pagos pelo alimentante; 2. aferição da capacidade econômico-financeira 

das partes; Outrossim, REQUISITEM-SE da IEMAT – Instituição de 

Educação Matogrossense (Av. Dom Orlando Chaves, 2655, Cristo Rei, 

Várzea Grande/MT), informações circunstanciadas, acerca de toda e 

qualquer remuneração percebida por Joadilson Duarte da Costa, 

CPF:627.691.891-15, no período dos últimos 03 (três) meses. Faça 

constar o prazo de 05 (cinco) dias, para a vinda dos esclarecimentos. 

Notifique-se o digno Ministério Público. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028617-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR ABUD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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: 1028617-51.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): PAULO CEZAR ABUD RÉU: LUANA REGINA DA SILVA 

FERNANDES Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos 

proposta por Paulo Cesar Abud, em face de Luana Regina da Silva 

Fernandes, ambos devidamente qualificados nos autos. Busca o autor à 

exoneração dos alimentos que, são pagos em favor da requerida, no 

importe de 2 e ½ (dois e meio) salários mínimos vigentes que, hoje 

equivalem a R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais), sob o 

argumento de que, a demandada se encontra com 28 anos de idade e que, 

não possui condições de manter o auxilio, em virtude de mudanças em sua 

situação econômico-financeira. A ação foi recebida nos moldes do 

id.9876744, deferindo, parcialmente, a liminar pretendida, determinando 

que, o pagamento dos alimentos se dê na conta judicial, bem como, 

designando audiência de conciliação. A requerida fora devidamente citada 

(id.11622552), apresentando contestação no id.12202485, alegando que, 

o autor nunca cumpriu com a obrigação de prestar alimentos e que, por ter 

sido concebida em um relacionamento extraconjugal, sempre foi renegada 

por seu pai e pela família paterna. Em sede de contestação, a requerida 

arguiu preliminar de impugnação a gratuidade da justiça concedida ao 

autor, argumentando que, a situação econômico-financeira deste, não 

condiz com a alegada pobreza. Assiste razão ao inconformismo da 

demandada, eis que, diante da profissão do requerente que, é médico, 

tem-se que, este possui condições de suportar as custas judiciais. Sendo 

assim, ACOLHO a preliminar de impugnação a justiça gratuita, pelo que, 

determino a INTIMAÇÃO DO AUTOR, por meio de seu culto advogado, para 

que, em 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção. Houve impugnação no id.13034433. 

Em decisão do id.13255777, fora designada sessão de mediação que, 

restou inexitosa (id.14574598). As partes são legitimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de 

provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que ora designo para o dia 14 de março de 2019, às 15:20 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. aferição da necessidade de 

manutenção dos alimentos em favor da demandada e, o período em que, 

perdurará; 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015321-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. D. P. C. (RÉU)

PAMELLA DELAZARI PIRES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-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: 1015321-25.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LUIS GUILHERME CARDOSO RÉU: LUIS OTAVIO DELAZARI 

PIRES CARDOSO, PAMELLA DELAZARI PIRES Vistos etc. A partir da 

Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e a 

Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 
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atendimento e orientação ao cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, 

a natureza da matéria vindicada, induz à busca de auto composição, 

sendo a conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo 

assim, em que pese ter restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre 

partes, conforme evidenciado em audiência anterior, designo sessão de 

mediação, para o próximo dia 07 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas, a 

ser presidida por mediador certificado. Intime-se a parte requerida por 

meio de sua culta advogada. 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: 1021060-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FRANCISCO FERREIRA (RÉU)

MARIA VILMA REGATIERI FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (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: 1021060-13.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): SANDRA GOMES RÉU: ADAO FRANCISCO FERREIRA, MARIA 

VILMA REGATIERI FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, proposta por 

Sandra Gomes, em face de Adão Francisco Ferreira e Maria Vilma 

Regatieri Ferreira, representando o espólio de Fábio José Ferreira, todos 

devidamente qualificados. Narra a exordial que, a requerente viveu em 

união estável com Fábio pelo período de 13 anos, iniciando-se o 

relacionamento no ano de 2004 e, findando-se com o falecimento de Fábio 

em 31.08.2016. A ação fora recebida nos moldes do id.8749905, 

designando audiência de conciliação e, determinando a citação dos 

requeridos. Em audiência de conciliação (id.10401725), realizada no dia 

23.10.2017, não foi possível a composição entre as partes. Os requeridos 

foram devidamente citados (Id.10317961), apresentando contestação no 

id.10710666, argumentando que, a requerente e o falecido viveram em 

união estável durante 11 anos e que, na data do óbito não estavam mais 

juntos, visto que, haviam rompido a união há aproximadamente 1 ano. 

Houve impugnação no id.14423613. Em decisão do id.15629028 fora 

designada sessão de mediação que, restou inexitosa (id.16126179). As 

partes são legitimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem 

se desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. 

Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na audiência 

de conciliação, instrução e julgamento que ora designo para o dia 14 de 

março de 2019, às 14:40 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 

(dez) dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 

455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, 

desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser 

obtida em qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da 

audiência de instrução. Fixo os pontos controvertidos como sendo: 1. 

aferição do período em que houve a união estável da autora com o 

falecido; 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014664-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. T. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES PINTO (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: 1014664-83.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): RENATO HENRIQUE TORRES GOMES RÉU: EDSON GOMES 

PINTO Vistos etc. Diante da localização do endereço do demandado 

(id.16091925), designo audiência de conciliação, para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Intime-se a autora, por meio de seu culto advogado. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041919-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CRUZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Consta do item 1 da inicial, 

requerimento de gratuidade de Justiça; entretanto, o processo não foi 

cadastrado com justiça gratuita. Além disso, a inicial não qualificou 

corretamente as partes, deixando de cumprir exigência do art. 319, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Portanto, intime-se o autor para sanar tais 

irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137218 Nr: 26195-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHPC, ACPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Representante (requerente): Ana Caroliny 

Pereira dos Santos, Cpf: 05235574184, Rg: .2083074-2 SESP MT Filiação: 

Evaldo Ramos dos Santos e Ana Lucia Pereira Pinto, data de nascimento: 

25/11/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), diarista, 

Endereço: Av. Principal Qd 39 N 03, Bairro: Altos da Gloria, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1173605 Nr: 41559-69.2016.811.0041

 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: NDSP, MDCDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de curatela e nomeio como 

curadora definitiva à requerida, Maria do Carmo da Silva Oliveira, a 

senhora Nadir da Silva Pereira, 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 Ministér io Públ ico.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.: 949151 Nr: 59792-85.2014.811.0041

 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: DALC, LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Debora Almeida Lara Caitano propôs a presente Ação de Curatela em 

face de Luzia Almeida Lara.

 Relatou que é filha da requerida, esta, por sua vez, é portadora de 

doença mental, depressão grave e doença de Alzheimer, e que em virtude 

de suas doenças, não consegue gerir sua vida, em especial os atos da 

vida civil, o que justifica a propositura da presente demanda.

 À fl. 36 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

entrevista.

 À fl. 43 consta o termo de audiência de entrevista, cujo foi determinada a 

realização de estudo psicossocial.

 À fl. 45/46 consta o relatório do estudo psicossocial.

 À fl. 47 o Ministério Público opinou pela manifestação do Sr. Valmir 

Sebastião Almeida, filho da requerida, para informar a este Juízo se dispõe 

a assumir o cargo de curador.

 À fl. 52 a requerente manifesta concordância com a troca de curador e o 

Senhor Valmir Sebastião Almeida, filho da requerida, manifesta se 

dispondo a assumir o encargo de curador.

 À fl. 55 o Ministério Público opinou pela nomeação do Sr. Valmir Sebastião 

de Almeida como curador provisório da curatelada e pela realização de 

perícia médica.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos, que a requerida, é portadora de depressão e doença 

de Alzheimer sendo codificadas pelo CID F33 e CID G30, enfermidades 

que a torna inapta para expressar suas vontades e a prática dos atos da 

vida civil.

 Quando da distribuição da ação, a inicial veio instruída por perícia médica 

que classificava a requerida como sendo uma pessoa necessitada de 

tratamentos e cuidados permanentes, como pode ser observado nos 

documentos de fls. 19/20.

 Consta nos autos, também, relatório do estudo psicossocial, que traz o 

seguinte:

 “CONSIDERAÇÕES FINAIS:(...)Durante a entrevista a curatela apresentou 

lúcida e com momentos de esquecimentos quanto a alguns fatos e idade 

de filhos. Questiona quanto à quantidade dos medicamentos que faz uso e 

que os mesmos estão lhe prejudicando. A curatelada executa as 

atividades normais do cotidiano, como a sua higienização e alguns 

afazeres da casa, mas depende de terceiros para administração do seu 

medicamento e para outros procedimentos mais complexos, como ir ao 

médico, que antes fazia sozinha, atualmente somente na companhia de um 

dos filhos.” (fl. 46).

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a curatela da requerida, 

frente à ausência de capacidade de exteriorização de sua vontade e 

consequentemente, à prática dos atos da vida civil e pessoais.

 No que se refere ao zeloso parecer Ministerial, pela realização de perícia 

médica, embora tenha sido determinada nos autos, melhor analisando os 

comandos do artigo 753, do Código de Processo Civil, percebe-se que a 

perícia poderá ser realizada por quem detenha expertise para a prática do 

ato, e em equipe com formação multidisciplinar.

 Por muito tempo, vigorou o entendimento de que a perícia deveria ser 

realizada por médico psiquiatra. Porém, pela atual normatização prevista 

no Código Civil, após sofrer alteração pela Lei n. 13.146/2015, passaram a 

ser sujeitos a curatela as pessoas que se enquadrem nas situações 

previstas no art. 1.767, a saber:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade;

II - (Revogado);

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

IV - (Revogado);

V - os pródigos.

Logo, verifica-se que a deficiência mental ou física não constitui mais 

critério válido para que as pessoas sejam interditadas, sendo relevante 

apenas que, independentemente da causa, não possam exprimir vontade, 

os ébrios, os viciados em tóxico ou os pródigos.

 Nesse contexto, a participação do médico psiquiatra perdeu relevância, 

sendo, atualmente, desnecessário saber se o curatelado possui alguma 

enfermidade mental, tanto que, conforme o disposto no § 2º do art. 

753/CPC, a perícia deve indicar apenas os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela, não fazendo referência à necessidade de se 

saber a doença da qual é portadora.

Desse modo, o Estudo Psicossocial passa a ser suficiente para o 

julgamento da ação de curatela, visto que é capaz de apontar, por meio de 

equipe multidisciplinar os atos para os quais a pessoa necessitará de 

curatela, sem que seja necessário determinar o grau de incapacidade civil, 

isto é, se se trata de caso de incapacidade absoluta ou relativa.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de curatela e nomeio como 

curadora definitiva à requerida, Luzia Almeida Lara, o senhor, Valmir 

Sebastião Almeida 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 o curador 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.: 1127653 Nr: 22022-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLRF, PATRICIA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON JOSE DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os requerimentos retro.

Proceda-se o necessário à liberação dos valores informados à fl. 69 pela 

Caixa Econômica Fedeal.

No que se refere ao veículo, expeça-se mandado de avaliação e penhora.

Após, intimem-se as partes, para, querendo, manifestar, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236843 Nr: 5882-27.2006.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, referente a 

certidão negativa do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 797327 Nr: 3701-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BARROS DE 

MACEDO - OAB:7667

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fls. 167/168.

 Expeça-se mandado de penhora do bem descrito às fls. 169/171.

 Após, intime-se o executado, para, querendo, manifestar no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1086259 Nr: 4421-68.2016.811.0041

 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: WSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDJ, MLDJ, ALDJ, MJLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a certidão negativa de fl. 65-vº, determino a citação do senhor 

Manoel João Lemes de Almeida por edital.

 Decorrido o prazo sem manifestação, desde já nomeio como curador 

especial ao requerido, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de 

Cuiabá – UNIC, que deverá ser intimado na pessoa de seu coordenador, 

sobre o encargo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1250727 Nr: 21394-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMNDS, CNDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CLAUDIONEI DE 

FRANÇA - OAB:22664/O

 Visto.

Cuida-se de ação de execução de alimentos em que a parte exequente 

informou que o débito foi quitado, e requereu a extinção do processo.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que o débito foi quitado (fl. 47), DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Revogo o decreto prisional decretado à fl. 41.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995752 Nr: 21362-30.2015.811.0041

 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: MA, AA

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 21362-30.2015.811.0041 CÓDIGO 995752

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIUZA APOLINÁRIO e ARI APOLINARIO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

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: Vistos.Mariuza Apolinário propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Ari Apolinário.Relatou que é irmã do requerido, e que 

esse é portador de Alzheimer de Início Tardio (CID10: G.30.1), e em razão 

dessa enfermidade, está impossibilitado de administrar sua vida, sendo 

totalmente dependente de terceiras pessoas.À fl. 17 foi deferida a 

curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cujo termo 

está encartado à fl. 22.À fl. 27 foi determinada a realização de perícia 

médica, e seu laudo foi acostado às fls. 42/43. À fl. 44 foi lançado o 

parecer Ministerial, pela procedência do pedido.É o relatório.D E C I D O. 

Constata-se dos autos que a autora busca a interdição do requerido, que 

conforme relatado, é acometido pelo Mal de Alzheimer, e em virtude dessa 

doença, o requerido é absolutamente incapaz de gerir sua vida, 

dependendo de terceiras pessoas para a prática dos atos da vida civil.Às 

fls. 43/44, consta laudo médico pericial, que concluiu o seguinte“8. 

CONCLUSÃO: Após a avaliação do periciado concluímos que ele possui 

Demência na doença na doença de Alzheimer, que cursa com prejuízos na 

memória, discernimento, orientação tempo-espaço e na sua autonomia, 

tornando-o totalmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxílio para todos os atos”.Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de deferimento do pleito inicial.Ante o exposto, em 

consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o pedido e, por 

conseguinte, decreto a interdição de Ari Apolinário, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva ao requerido a senhora Mariuza 

Apolinário.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. 1.184 do Código de Processo Civil, assim como no art. 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 13 de setembro 

de 2018.Sergio Valério Juiz de Direito.

Eu, Shirlei Freires da Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018.

Mirelli Silva

Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049259 Nr: 46060-03.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JJDS, RBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:PRAZO: 30 DIAS – 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerente: Jucineia Januaria da Silva, Cpf: 

69390363187, Rg: 11703660 SSP MT Filiação: Armando Januario da Silva 

e Izabel Pereira Pinto, data de nascimento: 30/11/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, comerciante, Endereço: Rua São 

Benedito, Nº 244, Bairro: Distrito da Guia, Cidade: Cuiabá-MT

Interditando: Rosalvo Bento de Jesus, Cpf: 59489960187, Rg: 879973 PM 

MT Filiação: Romualdo Climaco de Jesus e Julia Amancia de Jesus, data de 

nascimento: 21/03/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

servidor público, Endereço: Rua São Benedito, 244, Bairro: Distrito da 

Guia, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Visto em correição.

Determino à Secretaria que proceda com a conferência dos autos e tome 

as providências pertinentes ao seu regular andamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 920893 Nr: 43988-77.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAN, PAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/MT, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - 

OAB:23787

 Visto.

Ante a notícia de existência de saldo devedor, determino a intimação do 

executado, na pessoa de suas advogadas, para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do valor devido, sob pena de prisão.

Havendo decurso do prazo acima assinalado, sem o cumprimento da 

determinação, expeça-se, de pronto, o mandado de prisão.

Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos. Proceda-se o 

necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 222035 Nr: 30071-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDR, LJDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21352, SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR - OAB:14.094

 Visto.

Defiro o requerimento de fl. 274.

Expeça-se, conforme requerido. Após, novamente ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1101182 Nr: 11016-83.2016.811.0041

 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: NMRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGS, ASGSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT, JEAN LUCAS 

TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532, JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025378-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FATIMA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1025378-39.2017.8.11.0041. Vistos, Lucineide Fátima de Assis, 

devidamente qualificada nos autos, aforou pedido de Alvará Judicial para 

o fim de levantamento e saque de valores depositados na conta vinculada 

do PIS/FGTS, bem como eventuais valores decorrentes de saldos de 

salários, junto à Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, da titularidade de 

Rafael Henrique de Assis, falecido em 06.05.2017, sob os fundamentos 

lançados na inicial. Foi feita a consulta BacenJud (id. 13088744). É o breve 

relatório. D E C I D O. A inicial veio instruída com fotocópias da certidão de 

óbito do de cujus, documentos pessoais da requerente, de cuja análise 

verifica-se a legitimidade da parte autora. Diante das informações 

declinadas, foi procedida a consulta pelo sistema Bacen-Jud, através do 

CPF do de cujus, e foi encontrado saldo apenas no Banco Bradesco de R$ 

1,46 (um real e quarenta e seis centavos), bem como no Banco do Brasil 

valor de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos). Considerando 

que o sistema via BacenJud, não busca saldos em FGTS/PIS/PASEP, 

estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará 

formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores 

porventura creditados, referente ao PIS, PASEP e FGTS mantida junto a 

Caixa Econômica Federal, bem como ao Banco do Brasil e Bradesco, 

conforme informações via BacenJud (is. 13088753), da titularidade do 

falecido Rafael Henrique de Assis, em favor da requerente Lucineide 

Fátima de Assis, sem necessidade de prestar contas. Transitada em 

julgado, certifique-se expeça-se o alvará. Após, arquive-se, com as 

baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029560-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RELINE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLES CASSIO BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1029560-68.2017.8.11.0041. Vistos. Reline Rodrigues de Freitas 

ingressou com Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Partilha de Bens e Pedido de Tutela Antecipada, em face 

de Wesles Cassio Bezerra. Após, as partes se compuseram, firmando o 

acordo (10170208), pugnando pela homologação judicial. Determinada a 

emenda da inicial (Id. 12257379), foi atendida em id. 13490062. É o breve 

relatório. D E C I D O. Considerando a petição conjunta das partes, firmada 

pela patrona da requerente, bem como procuração outorgada a mesma 

Advogada, converto a presente ação para a sua forma consensual. 

Estabelece o art. 1.723 do Código Civil que é reconhecida como entidade 
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familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com objetivo de 

constituição de família. Entendo que tais requisitos estão presentes no 

caso em tela. A inicial afirma que eles conviveram em união estável desde 

2010; aliás, isso deixa claro que não haveria necessidade de instaurar 

processo litigioso. Além disso, a requerente comprovou pela certidão de 

nascimento, ser solteira, e ele ser divorciado, conforme certidão de 

casamento averbada, e, sendo assim, entendo não incorrerem nos 

impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do Código Civil. Sendo assim, 

reconheço judicialmente a união estável entre as partes, e estando 

satisfeitas as exigências legais, julgo procedente o pedido e, em 

conseqüência, declaro a dissolução união estável entre as partes, 

conforme descrito na inicial. Homologo, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades de id. 10170241, o qual passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma 

ressalva é necessária. Esta sentença não está atribuindo ou certificando 

a propriedade do bem imóvel citado, ante a ausência de documentos e 

matrícula, motivo pelo qual estão resguardados eventuais direitos de 

terceiros. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Defiro às partes a 

gratuidade da justiça. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006886-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA CLAUDINO MORENO (REQUERENTE)

MIRIANE CLAUDINO MORENO (REQUERENTE)

MARLON CLAUDINO MORENO (REQUERENTE)

IVANILDO XAVIER MORENO (REQUERENTE)

ISMAEL XAVIER MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Helenita Claudino Moreno, 

Ismael Xavier Moreno, Ivanildo Xavier Moreno, Marlon Claudino Moreno e 

Miriane Claudino Moreno, aforaram pedido de Alvará Judicial em face da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para o fim de sacar verbas 

atinentes a créditos de diferença de adicional, do qual fazia jus o falecido 

Sr. Isaias Xavier Moreno. Determinada a emenda da inicial (id. 5615465), 

foi atendida pelos requerentes. Determinada a expedição de ofício a 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, foi atendida (id. 

15695833). É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos comprovam 

que os requerentes possuem legitimidade para formular o presente pedido, 

visto que são filhos e viúva de cujus, conforme certidão de óbito. Destarte, 

considerando que os requerentes, ora herdeiros, são todos maiores e 

capazes, e estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de 

alvará formulado na inicial, para que os requerentes Helenita Claudino 

Moreno, Ismael Xavier Moreno, Ivanildo Xavier Moreno, Marlon Claudino 

Moreno e Miriane Claudino Moreno, possam efetuar o levantamento e 

saque da totalidade das verbas atinentes a créditos de diferença de 

adicional, do qual fazia jus o falecido Sr. Isaias Xavier Moreno Victor. 

Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará e arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001133-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

RAISSA ARRUDA ALEIXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição voluntári - Dissolução consensual (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001133-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR, RAISSA ARRUDA ALEIXO REQUERIDO: DISSOLUÇÃO 

CONSENSUAL Visto. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo juntado ao processo com id. 12740595, 

que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Advirto 

que futuro acordo que vise alterar a pensão deverá ser objeto de ação 

própria. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30.11.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030687-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE PADUA MELO PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1030687-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: NATALIA DE PADUA MELO 

PADILHA EXECUTADO: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS Visto. 

Cuida-se de processo em que a parte exequente, qualificada nos autos, 

postulou a homologação de desistência da ação. É o breve relatório. D E C 

I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Defiro a gratuidade processual. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017698-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE RODRIGUES DA SILVA ELIDIO OAB - SP338703 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO IDENTIFICADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1017698-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA BENICIO DA SILVA 

REQUERIDO: NÃO IDENTIFICADO Visto. Trata-se de ação em que foi 

determinada a emenda da petição inicial, em razão da existência de 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o que não foi 

promovido pela parte autora, conforme certidão exarada nos autos. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. A inércia dos requerentes, que não 

emendaram a petição inicial (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de 

Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 

284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á 

ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do 

CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405). Em face do exposto, com base no art. 321 e art. 330, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos 

do art. 485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem 

resolução do mérito. Sem custas, visto que foi deferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.11.2018 Sergio 
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Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028770-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1028770-50.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

65.539,88 ESPÉCIE: [Fixação, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: DANIELLE DE PADUA CAMPOS Endereço: RUA 

DOUTOR LEÔNIDAS DE MATOS, 490, Ap 02, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-182 POLO PASSIVO: Nome: WILLIAM DE CAMPOS 

MARTINS Endereço: RUA TENENTE EULÁLIO GUERRA, 522, - ATÉ 

793/794, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-510 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO 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 Sala: 

CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 25/01/2019 Hora: 15:30 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 

1028770-50.2018.8.11.0041. Ação: Divórcio. Vistos, etc... Acolho a 

emenda a inicial de Id n. 15857691, em relação ao valor da causa. Antes 

de tudo, considerando que os genitores possuem legitimidade para discutir 

os assuntos relacionados à guarda, direito de visitas e alimentos, não 

existe a necessidade da filha figurar como parte da ação. Assim, feita 

essa ressalva e que a menor não está inclusa como parte nos autos na 

autuação, deixo de determinar a retificação e passo a analisar o pedido 

inicial. 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. Atento ao princípio constante do artigo 

1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade do menor; 

considerando que é obrigação não só da mãe, mas também do pai no que 

tange ao sustento dos filhos; considerando que os alimentos provisórios 

visam tão somente a evitar que o alimentando pereça, até que se decida 

em definitivo o valor dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e 

a necessidade de quem recebe, arbitro alimentos provisórios no valor de 

20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida do Requerido, inclusive 

sobre o 13º salário, com exclusão dos descontos obrigatórios (INSS e 

IRRF) e do desconto sobre o adicional de férias, valor este que entendo 

adequado para a situação dos autos, possibilitando a satisfação das 

necessidades mínimas do filho e o adimplemento por parte do Requerido e 

que serão devidos a partir da citação e deverá ser pago mediante 

desconto em folha de pagamento e depositado na conta bancária indicada 

nos autos. Oficie-se para desconto. Fixo, ainda, provisoriamente, o 

pagamento pelo Requerido das mensalidades escolares da menor, bem 

como o pagamento das mensalidades do plano de saúde Unimed da 

filha/menor, bem como as despesas dele decorrentes. Fixo, 

provisoriamente, a guarda compartilhada com residência da filha no lar 

materno, podendo o pai/Requerido exercer, provisoriamente, seu direito de 

convivência/visitação, aos finais de semana, de maneira alternada, 

devendo buscar a filha no lar materno às sextas feiras, após o período 

escolar, e devolvê-la, no mesmo local, aos domingos às 20:00 horas, 

salvo estipulação pelas partes de dias e horários que melhor atenda aos 

interesses da menor. Considerando que de acordo com o Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, em 

observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/01/2019 às 15:30 horas. Cite-se a parte Requerida com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, desacompanhado(a) de cópia da petição 

inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 

CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a Requerente, através de sua 

d. patrona, para comparecer na audiência acima designada, bem como 

cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

30/11/2018 16:53:09 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAHFYNLJZV ID do 

documento: 16465466 PJEDAHFYNLJZV. 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. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 3 de dezembro 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: 1015969-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1015969-39.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

38.359,68 ESPÉCIE: [Exoneração]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: OSVALDO PEREIRA Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 2117, - 

DE 2006 AO FIM - LADO PAR, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-500 POLO PASSIVO: Nome: LUZIA DOS SANTOS PEREIRA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para tomar providências pertinente a informação de conta bancária 

nos autos. Conforme Sentença ID 13328645 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, 3 de dezembro 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039944-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1039944-56.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Guarda, Fixação]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: NEIDE HENRIQUE CARDOSO Endereço: AVENIDA 

TAPAIUMAS, 569, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-280 POLO 

PASSIVO: Nome: ROMES RESENDE LEITE Endereço: AVENIDA 

TAPAIUMAS, 569, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-280 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tomando ciência da 

decisão de ID N. 16646961 e recolher a diligência do Sr. oficial de justiça 

(sitio do TJMT.JUS.BR) para fins de citação da parte requerida. CUIABÁ, 3 

de dezembro 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013795-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA ESTEVAM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013795-23.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 14529523, defiro o pedido de dilação de prazo, por 

vinte dias, a fim de viabilizar as providências ainda necessárias ao 

prosseguimento e conclusão deste processo. Se decorrido o prazo sem 

nenhuma informação/providência, intime-se pessoalmente a inventariante, 

inclusive por edital se necessário, para que manifeste interesse neste 

processo no prazo de cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Após, voltem 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009824-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA GOMES DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

 

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. 1009824-50.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

2.703,36 ESPÉCIE: [Exoneração]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

ADELINA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 

EDIFÍCIO MARIA JOAQUINA N°112, 303, - ATÉ 887/888, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 POLO PASSIVO: Nome: LARISSA GOMES 

DA SILVA CAMPOS Endereço: RUA TENENTE EULÁLIO GUERRA, EDIFICIO 

VERDES MATAS, 601, - ATÉ 793/794, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-510 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, dando 

ciência na decisão de ID N. 16484659 E EFETIVAR RECOLHIMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OF. DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. 
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CUIABÁ, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041264-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Alice Nunes Borges (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1041264-44.2018.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de união estável com partilha de 

bens/extinção de condomínio Vistos, etc... Verifica-se que o Requerente, 

em sua inicial, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), Id n. 

16748762, pág. 10, pág. 8. Todavia, é importante salientar que, consoante 

jurisprudência majoritária, em sede ações de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, o valor da causa deve ser aquele referente à 

estimativa do patrimônio comum do casal a ser partilhado. Aliás, neste 

sentido: “(...) O valor da causa, em ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável c/c partilha de bens, deve corresponder ao valor 

estimado dos bens apresentados à partilha”. (103440300907420011 MG 

1.0344.03.009074-2/001(1), Relator: SILAS VIEIRA, Data de Julgamento: 

16/08/2007, Data de Publicação: 20/09/2007). Assim, determino a 

intimação do Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder à emenda a inicial, atribuindo valor ao bem e o 

correto valor à causa. Se cumprido o determinado, proceda-se a 

Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao 

valor da causa. Deve, ainda, no mesmo prazo, instruirem a inicial com a 

cópia de sua certidão de nascimento ou casamento, devidamente 

averbada, se for o caso, e, ainda, cópia da sentença/decisão proferida no 

processo de n. 369075 que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, sob pena 

de indeferimento. Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040505-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DE FATIMA GONCALVES ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

BEATRIZ GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

A. J. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1040505-80.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento comum, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de inventário ordinário ou arrolamento 

sumário. Assim, nomeio inventariante a Requerente ADRIANA DE FÁTIMA 

GONÇALVES ROCHA OLIVEIRA, e, embora dispensável, art. 664 do CPC, 

poderá ser lavrado termo de compromisso, se houver interesse, mediante 

comparecimento, em cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. 

Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência referente a 

débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a 

conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista 

que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, 

todavia, que a inventariante comprove a inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do 

CNJ. Portanto, primeiramente, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, inclusive quanto à análise dos demais pedidos formulados na 

inicial, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar 

a inicial em relação ao testamento, bem como apresentar, ratificar ou 

retificar plano de partilha, com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou confirmar pedido de 

adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente. Apresentado ou ratificado o plano de partilha, cite(m)-se, se for 

o caso, outro(s) herdeiro(s), não representado(s) pelo mesmo advogado 

da inventariante, e, por edital, se necessário, eventuais 

interessados-ausentes, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

havendo interesse de incapaz dê-se vista ao Ministério Público e voltem os 

autos conclusos, oportunamente, para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1040827-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA ORTT SAQUETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NENITO RUPPEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1040827-03.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de inventário ordinário ou arrolamento 

comum. Assim, nomeio inventariante a Requerente MARIA CLEUSA ORTT 

SAQUETE, e, embora dispensável, art. 659 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento, 

em cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 131 de 428



da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que a 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, 

primeiramente, para o prosseguimento e conclusão do processo, inclusive 

quanto à análise dos demais pedidos formulados na inicial, incumbe à 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação ao testamento, bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de 

partilha, com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte 

de cada herdeiro ou confirmar pedido de adjudicação, em observância 

ainda do art. 1829 do Código Civil, no que pertinente. Apresentado ou 

ratificado o plano de partilha, cite(m)-se, se for o caso, outro(s) 

herdeiro(s), não representado(s) pelo mesmo advogado do inventariante, 

e, por edital, se necessário, eventuais interessados-ausentes, nos termos 

do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, havendo testamento ou interesse de 

incapaz dê-se vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento-homologação 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009824-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA GOMES DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1009824-50.2018.8.11.0002. Ação: 

Exoneração de Alimentos. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Exoneração 

de Alimentos proposta por Adelina de Figueiredo Siqueira em desfavor de 

Larissa Gomes da Silva Campos, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é avó da Requerida e que perante o Juízo 

da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande-MT foi condenada a pagar alimentos. Alega que a Requerida 

atingiu a maioridade e alcançou a plenitude de seus direitos civis, sendo 

assim, não está mais sob a dependência da avó. Diante disso, pede a 

concessão da liminar para que seja exonerada da obrigação alimentar, 

bem como seja oficiado ao departamento pessoal da Secretaria de 

Segurança Pública, para que não seja mais efetuado o desconto em sua 

folha de pagamento. O pedido veio instruído com os documentos 

necessários a propositura da ação. É o relatório. Decido. Primeiramente, 

ressalto que para o acolhimento do pedido de exoneração do encargo 

alimentar, é imprescindível que tenha havido substancial modificação nas 

condições econômicas do alimentante, de forma tal que não possa mais 

prestar o amparo alimentar, ou a redução das necessidades de quem 

recebe os alimentos de forma a não mais necessitar da pensão. Assim, 

tanto a ausência de condições de prestar os alimentos como da 

necessidade de quem recebe justificam a extinção da obrigação alimentar. 

Além do mais, necessário frisar que a obrigação de prover o sustento do 

filho gerado é, primordialmente, de ambos os genitores, isto é, do pai e da 

mãe, e do pai ou da mãe, devendo cada qual concorrer na medida da 

própria disponibilidade. Diante disso, o chamamento dos avós é 

excepcional e somente se justifica quando nenhum dos genitores possui 

condições de atender o sustento da prole, sendo que o art. 1.696 do 

Código dispõe que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre 

pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 

nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros”. Portanto, somente 

quando nem o pai, nem a mãe possam atender as necessidades dos 

filhos, em situação excepcional, é que cabe o chamamento dos 

ascendentes para fazê-lo, como dispõe o art. 1.698 do Código Civil: “Art. 

1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em 

condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer 

os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar 

alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos 

e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a 

integrar a lide”. Feitas essas considerações, ressalto que não há que se 

confundir as obrigações alimentares. Com a aquisição da maioridade, faz 

presumir não mais necessitar a alimentada do pensionamento. Muito 

embora tendo conhecimento de entendimentos contrários, de que a 

maioridade, por si só, não é capaz de desobrigar, no caso em exame, 

diante da documentação juntada, estou convencido da desnecessidade da 

continuidade do pensionamento, devendo ser aplicada a regra comum ao 

parentesco, ou seja, a de que deve a alimentada demonstrar, através de 

ação própria, a sua efetiva necessidade. Aliás, neste sentido: “... 

Implementada a maioridade, a manutenção do auxílio financeiro prestado a 

título de alimentos exige prova da necessidade do alimentando, a seu 

encargo, não sendo mais presumida, inclusive para a análise de 

pretensões revisionais. Caso concreto em que deve ser mantida a 

suspensão da exigibilidade da obrigação de alimentos avoengos 

determinada pelo juízo de origem, tendo em vista a comprovada 

impossibilidade de a avó continuar a prover o encargo sem prejuízo do 

sustento próprio, tratando-se de pessoa idosa e que aufere baixa renda. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078985363, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 31/10/2018) Relevante consignar 

ainda, que, no caso em exame, não há perigo de irreversibilidade, pois, por 

ora, será apenas suspenso o pagamento dos alimentos até decisão final, 

podendo tal decisão ser revogada a qualquer tempo. Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, considerando a maioridade alcançada pela 

Requerida, e ainda, a possibilidade de revogação ou modificação, com 

fundamento no artigo 300 e parágrafos do CPC, concedo, em parte, o 

pedido liminar e determino a suspensão imediata do pagamento dos 

alimentos diretamente à Requerida, até ulterior deliberação. Oficie-se ao 

empregador da Requerente para que suspenda ao desconto dos alimentos 

em favor da Requerida, conforme acima decidido. Considerando que a 

ação revisional ou de exoneração de alimentos deve seguir o mesmo 

procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 5.478/68), designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/02/2019 às 15:00 horas. Cite-se a Requerida do inteiro teor da ação e 

intimem-se as partes, o Requerente através de seu d. patrono, para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito e da 

Requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a Requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041096-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL SOARES DAS NEVES (AUTOR(A))

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:

RICARDO DAS NEVES SOARES (RÉU)

FABIO COELHO SOARES (RÉU)

ANDREA DAS NEVES SOARES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040954-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANIELE CAROLINE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEMIAS FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040781-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SOARES DA SILVA PLEFH (REQUERENTE)

NEIDE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

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 Bradesco e à Caixa Econômica Federal, a fim de 

verificar a existência de valores a título de PIS/PASEP, bem como seja 

realizada pesquisa via BACENJUD, 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, 28 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010206-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA LEITE NADAF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZIS MOYSES NADAF (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010206-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA TEREZINHA LEITE 

NADAF INVENTARIADO: AZIS MOYSES NADAF 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 

Srª. MARIA TEREZINHA LEITE NADAF, 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. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

JUNHO de 2017. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037695-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (REQUERIDO)

A. V. G. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Com relação a liminar de guarda, deixo 

para analisar em audiência, proceda-se estudo social no prazo de 20 

(vinte dias) dias. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, 

do NCPC) para o dia 12/12/2018 às 13:45 horas Cite-se a requerida, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

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 NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a 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 pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032394-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SANTANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA AIRES (REQUERIDO)

ROMANA ROSANE DE MORAES (REQUERIDO)

JENNIFER TAIGER MORAES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 17/12/2019, às 16:45 horas. 

Citem-se os requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. 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 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, os requeridos poderão 

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 pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032394-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SANTANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA AIRES (REQUERIDO)

ROMANA ROSANE DE MORAES (REQUERIDO)

JENNIFER TAIGER MORAES DE MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 
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justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 17/12/2019, às 16:45 horas. 

Citem-se os requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. 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 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, os requeridos poderão 

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 pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1039150-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Com relação a liminar de guarda, deixo 

para analisar em audiência, proceda-se estudo social no prazo de 20 

(vinte dias) dias. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, 

do NCPC) para o dia 17/12/2019 às 15:45 horas. Cite-se a requerida, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

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 NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a 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 pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031892-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ANDERSON CARDOSO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KARINE DE ARRUDA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1031892-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CHARLES ANDERSON 

CARDOSO DE SOUSA REQUERIDO: JESSICA KARINE DE ARRUDA 

SILVEIRA Vistos, etc. Esse processo, por seu objeto, deverá tramitar em 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Novo Código de processo Civil. Em analise aos 

autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando 

em consideração a idade do menor, aliado ao fato de que o sustento dos 

filhos incumbe aos pais, e observando que o requerente ofertou os 

alimentos, arbitro alimento provisório no importe de 20% dos rendimentos 

do requerente, valor este que entendo o mais adequado, possibilitando a 

satisfação mínima das necessidades do filho, que serão devidos a partir 

da citação, cujo valor deverá ser descontado em folha de pagamento de 

depositados em conta a ser apresentada pela genitora do menor. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

18/12/2018 às 16:30 horas Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se 

as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 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 NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a 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 pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 

termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. Oficie – se o empregador Lojas Avenida, para 

que proceda ao desconto em folha de pagamento do requerido e deposite 

na conta a ser apresentada pela genitora do menor. Cientifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001737-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIZ SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR DE ARRUDA (INVENTARIADO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 

____ VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, MT. 

VANISA SOUZA DE ARRUDA, brasileiro, divorciada, auxiliar administrativo, 

portadora da Cédula de Identidade sob nº 939.588 SSP/ MT, inscrita no 

CPF sob nº 621.121.551-72, residente e domiciliada na Rua Poxoreu, lote 

nº 231, Bairro Cohab Nova, Cuiabá, MT, 78.025-463 (DOC. 01/03 – 

RG/CPF, Comprovante Endereço e Procuração), por intermédio de seu 

advogado subscritor, comparece respeitosamente à nobre presença de 

Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 610/673 do Código de Processo 

Civil, propor a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO do patrimônio deixado em 

virtude do falecimento, ab intestato, de EVANIR DE ARRUDA, brasileiro, 

divorciado, economista, filho de BENEDITO DE ARRUDA e CECILIA 

LUCINDA DE ARRUDA, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 

26506483 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 021.765.561-00, nascido em 

20/07/1941 e falecido em 12/01/2017, (DOC. 04 – Carteira Funcional), as 

seguintes declarações: I- PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO DE CONCESSÃO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Desde já, a Autora pleiteia a este 

respeitável Juízo lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, posto 

que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo 

do próprio sustento. Ressalte-se que de acordo com a dicção do artigo 4º 

da Lei 1.060/50, basta a simples afirmação da pessoa de que não possui 
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condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de 

sua família, na petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do 

processo, para a concessão do benefício, pelo que nos bastamos do 

texto da lei, “in verbis”: “Art. 4º A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” 

Importante ressaltar que a benesse tem previsão constitucional, sendo 

uma garantia fundamental (artigo 5º, inciso LXXIV, CF/88). Portanto, tendo 

em vista que a Requerente preenche os requisitos legais (DOC. 05/06 - 

Declaração de Hipossuficiência e CTPS), a benesse deve lhe ser deferida. 

II- DO DE CUJUS O “de cujus” EVANIR DE ARRUDA, brasileiro, divorciado, 

economista aposentado, com 75 anos de idade, nascido no dia 

20/07/1941, na cidade Cuiabá, MT, residente e domiciliado na Avenida 

Isaac Póvoas, nº 567, Centro Norte, em Cuiabá, MT. (DOC. 07/08 – Cópia 

de Certidão de Óbito/ Carteira dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia 

Hidro e termelétricas no Estado de Mato Grosso). Destarte, EVANIR DE 

ARRUDA era filho de BENEDITO DE ARRUDA, falecido em 18/07/2013, aos 

93 anos de idade (DOC. 09 –Certidão de Óbito) e de CECILIA LUCINDA DE 

ARRUDA, falecida em 23/02/2016, com 97 anos de idade (DOC. 10 – 

Certidão de Óbito). Neste norte, o “de cujus” EVANIR DE ARRUDA tinha 

como avos paternos SANCHO DE ARRUDA e ANTONIA CASSEMIRA DE 

ARRUDA e como avós maternos FRANCISCO LUCINDO DA SILVA e 

FELICIANA GUIMARÃES E SILVA (DOC. 11 – Certidão de Casamento 

Benedito Arruda e Cecilia Lucinda de Arruda). Em sua caminhada, o “de 

cujus” EVANIR DE ARRUDA, casou-se em 09/01/1969, com DULCINEIA 

OLIVEIRA SOUZA, que passou a assinar como DULCINEIA SOUZA 

ARRUDA (DOC. 12 – Certidão de Casamento). Deste relacionamento 

nasceram 03 (três) filhas, VANISA SOUZA DE ARRUDA, IVANIA SOUZA 

DE ARRUDA e IVANILDES SOUZA DE ARRUDA. Devido à infidelidade do 

“de cujus” EVANIR DE ARRUDA, o casal se divorciou, em 25/06/1999, por 

sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Civil da Comarca de 

Cuiabá, MT, nos autos do processo de divorcio Litigioso sob nº 8.612/97, 

sendo que voltou a utilizar o nome de solteira DULCINEIA OLIVEIRA 

SOUZA. Assim, do novo relacionamento do “de cujus” EVANIR DE 

ARRUDA com LUCIETE FERREIRA DA ROSA, nasceu RAFAEL FERREIRA 

ROSA DE ARRUDA, em 11/03/1997 (DOC. 13 – Certidão de Casamento). 

Ao falecer, o “de cujus” não deixou testamento ou qualquer outra 

disposição de última vontade. III- DOS HERDEIROS São herdeiros do de 

cujus: VANISA SOUZA DE ARRUDA, brasileiro, divorciada, auxiliar 

administrativo, portadora da Cédula de Identidade sob nº 939.588 SSP/ MT, 

inscrita no CPF sob nº 621.121.551-72, residente e domiciliada na Rua 

Poxoreu, lote nº 231, Bairro Cohab Nova, Cuiabá, MT, 78.025-463. IVANIA 

SOUZA DE ARRUDA, brasileiro, convivente, do lar, portadora da Cédula de 

Identidade sob nº 947.492-0 SSP/ MT, inscrita no CPF sob nº 

631.025.281-04, residente e domiciliada na Rua Poxoreu, lote nº 231, 

Bairro Cohab Nova, Cuiabá, MT, 78.025-463, (DOC. 14/17 – RG/CPF, 

Procuração, Declaração de Hipossuficiência e CTPS). IVANILDES SOUZA 

DE ARRUDA, brasileiro, convivente, do lar, portadora da Cédula de 

Identidade sob nº 947.491-0 SSP/ MT, inscrita no CPF sob nº 

690.373.021-49, residente e domiciliada na Rua Poxoreu, lote nº 231, 

Bairro Cohab Nova, Cuiabá, MT, 78.025-463, (DOC. 18/21 – RG/CPF, 

Procuração, Declaração de Hipossuficiência e CTPS). RAFAEL FERREIRA 

ROSA DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliada 

na Rua Isaac Povoas, nº 567, Bairro Centro Sul, Cuiabá, MT, 78.020-510. 

Sendo assim, requer-se a nomeação da Requerente VANISA SOUZA DE 

ARRUDA como inventariante do bem deixado pelo falecimento. IV- Das 

dívidas e obrigações A Requerente desconhece a existência de dívidas ou 

obrigações em aberto, no entanto, o mesmo possuía conta bancária nos 

bancos oficiais. V- DO BEM O de cujus deixou como único bem imóvel (um 

Terreno) e duas contas bancárias a inventariar, conforme descrição 

seguinte: Um lote de terreno sob a matrícula nº 52.528, folha 13, do livro 

03, Cartório do 2º Ofício da Capital, localizado na Rua Isaac Póvoas (antiga 

Rua do Coxim), nº 567, centro, Cuiabá, medindo 15,00 metros de frente e 

73,50 metros de fundo, avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 

(DOCs. 22/24 – Matrícula Atualizada e IPTUs). Duas Contas bancárias na 

Caixa Econômica Federal, sendo uma na Agência Paiaguas e a outra na 

Agência Duque de Caxias, não se sabendo informar o saldo atual (DOC. 

25 – Extrato da Conta Corrente). VI- DA partilha Os herdeiros, todas 

maiores e capazes, acordaram em partilhar em quatro partes iguais, 

correspondendo, a cada um, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio. 

Desta feita, o valor dos bem deixado pelo de cujus, ou seja, R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), será dividido entre as herdeiras, ficando o valor de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um. DOS PEDIDOS Em face 

do exposto, requer a Vossa Excelência: a) Concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária, com base na Lei nº 1.060/50, por se declarar 

incapaz de custear as despesas processuais sem prejuízo a seu sustento 

e ao de sua família; b) Seja nomeado como Inventariante VANISA SOUZA 

DE ARRUDA, nos termos do artigo 1.032, inciso I, do CPC; c) Citação dos 

demais herdeiros, cuja qualificação e cujo domicílio residencial foram 

elencados em tópico específico dessa petição, para que conheçam esta 

demanda e ofereçam suas alegações, se desejarem; d) Citação das 

Fazendas Públicas, nos termos do artigo 999, do Código de Processo Civil; 

e) Que seja homologada a partilha amigável, a expedição do formal de 

partilha em favor da Inventariante e demais herdeiros, na forma postulada 

nesta peça e observando-se o disposto no artigo 1027, do Código de 

Processo Civil, e, ao final, a expedição do ofício competente ao Cartório de 

Registro de Imóveis. Requerem ainda, provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada de documentos 

novos. Dá-se a causa o valor de R$ R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

Nestes termos, Pede deferimento. Cuiabá, MT, 23 de janeiro de 2017. Dr. 

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO ADVOGADO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013862-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566/O (ADVOGADO(A))

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LOUREIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGINA CELIA ORMOND LOUREIRO HIGA (HERDEIRO)

TANIA ORMOND LOUREIRO ALVAREZ (HERDEIRO)

FRANCISCO LOUREIRO (HERDEIRO)

TAMIRIS LOUREIRO RENDALL (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1013862-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RAQUEL NEVES ORMOND 

LOUREIRO INVENTARIADO: ROBERTO LOUREIRO Vistos, etc. Defiro o 

pedido (ID 14309736), determino que a inventariante apresente as demais 

informações e documentos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

substituição da inventariante. Após, certifique senhor gestor, por fim 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013862-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566/O (ADVOGADO(A))

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LOUREIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGINA CELIA ORMOND LOUREIRO HIGA (HERDEIRO)

TANIA ORMOND LOUREIRO ALVAREZ (HERDEIRO)

FRANCISCO LOUREIRO (HERDEIRO)

TAMIRIS LOUREIRO RENDALL (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1013862-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RAQUEL NEVES ORMOND 

LOUREIRO INVENTARIADO: ROBERTO LOUREIRO Vistos, etc. Defiro o 

pedido (ID 14309736), determino que a inventariante apresente as demais 

informações e documentos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

substituição da inventariante. Após, certifique senhor gestor, por fim 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811204 Nr: 17694-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVB, BGXDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-B, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A/MT, MARCO 

ANTÔNIO G. JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 811204

Aguarde – se o cumprimento das deliberações contidas nos autos de 

Código 1012461.

Por fim, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1012461 Nr: 28578-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERIDIANA ELEN BASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANA VANESSA BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁUREO PINOTTI NETO - 

OAB:17258, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:17856, IVO MATIAS - 

OAB:1857/MT, LARISSA ALEXANDRE REDES - OAB:OAB/MT 19090, 

ROGERIO TELLES DE CARVALHO - OAB:11461 -B, VICTOR RIBEIRO DA 

SILVA M TEIXEIRA - OAB:18333, VICTÓRIA CAROLINE GOMES DE 

GODOY PINTOR - OAB:21.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/O, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A, MARCO ANTÔNIO 

GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10.369

 Visto, etc.

Autos n.º 1012461

Desentranhe-se a petição de fls. 344/345, para serem autuadas no 

inventário.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 29 de novembro de 2.018.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746179 Nr: 43379-02.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDDS, CKSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, Gabriel Costa Leite - 

OAB:6.608, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:4.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387099 Nr: 22914-40.2009.811.0041

 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: JULIANA APARECIDA LOPES MATIAS RIL, S. Y. R., C. 

M. R. J.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CESAR MARIO RIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

INVENTARIANTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO,FRANCISMARIO 

MOURA VASCONCELOS OAB/MT 10624 POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA apresentar a partilha de bens, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 837072 Nr: 41960-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES MARINO XAVIER DA FONSECA, HERNILDES 

MARIA DE OLIVEIRA, IVAILDA MARIA XAVIER DA FONSECA, THALITA 

MARIA XAVIER DA FONSECA, PEDRO PAULO XAVIER DA FONSECA, 

MILENA LANE DE OLIVEIRA FONSECA, MAYRA LANE DE OLIVEIRA 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE QUIDAUGURO MARINO SANTOS 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, BISNEA CRISTINA SILVA - OAB:16208, DIEGO DE 

ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 837072.

Intime-se a inventariante, na pessoa de seu advogado,via DJE para 

manifestar nos autos em relação às fls. 153/154, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041279-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CARVALHO DA SILVA FILHO (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 Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Terceira 

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 Terceira Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040127-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA APARECIDA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIA DOS SANTOS E 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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1040127-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WANDA APARECIDA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: MARCILIA DOS SANTOS E SILVA Vistos, etc. Este 

processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a 

Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil. O art. 1.048 do Código de Processo Civil 

estabelece que: Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou 

tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou 

interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou 

portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 

enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 

1988; II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). De acordo com a certidão de casamento 

acostada às fls. 793 da Ação de Partilha de Bens, Código 809126 o 

Embargante em 05.12.1934, portanto possui mais de 80 (oitenta) anos. 

Desse modo, considerando que se trata de Ação de Interdição determino a 

prioridade na tramitação processual, devendo os autos receber 

identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. (art. 

1.048, § 1 do C.P.C.). Em razão dos documentos acostados à inicial, que 

demonstram o problema de saúde do requerido, estando impossibilitado de 

exercer suas atividades civis, sem condições de receber alta neste 

momento (probabilidade do direito); havendo fundado receio de dano, já 

que necessária a manutenção das despesas; e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela, diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio WANDA 

APARECIDA SILVA CAMPOS como curadora provisória da interditanda 

MARCILIA SANTOS DA SILVA, a fim de que possa assisti-la, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 

Considerando que a saúde da interditanda encontra-se extremamente 

fragilizada, determino a realização de prova técnica quanto a sua 

capacidade, devendo o Senhor Gestor agendar data, para que, o médico 

oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu 

encargo independente de compromisso, compareça no referido local, para 

exercer o seu múnus. Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria 

de Justiça, que desempenhará seu encargo, independentemente de 

compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após 

a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes 

quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes. Além 

disso, considerando a situação física que se encontra a requerida, e que 

a constatação do estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á por 

perito oficial do Estado, dispenso a audiência de entrevista[1]. Diante da 

dispensa da audiência para entrevista da requerida, cite-a, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 752, do 

CPC). Decorrido o prazo, e não havendo impugnação, desde já, nomeio, 

nos termos do art. 752, §2º, do CPC, curador especial ao requerido, na 

pessoa da douta Defensora Pública em atuação nesta Vara, que deverá 

ter vista dos autos, para apresentar impugnação. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2018. Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031892-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ANDERSON CARDOSO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KARINE DE ARRUDA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1031892-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CHARLES ANDERSON 

CARDOSO DE SOUSA REQUERIDO: JESSICA KARINE DE ARRUDA 

SILVEIRA Vistos, etc. Esse processo, por seu objeto, deverá tramitar em 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Novo Código de processo Civil. Em analise aos 

autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando 

em consideração a idade do menor, aliado ao fato de que o sustento dos 

filhos incumbe aos pais, e observando que o requerente ofertou os 

alimentos, arbitro alimento provisório no importe de 20% dos rendimentos 

do requerente, valor este que entendo o mais adequado, possibilitando a 

satisfação mínima das necessidades do filho, que serão devidos a partir 

da citação, cujo valor deverá ser descontado em folha de pagamento de 

depositados em conta a ser apresentada pela genitora do menor. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

18/12/2018 às 16:30 horas Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se 

as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 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 NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a 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 pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 

termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. Oficie – se o empregador Lojas Avenida, para 

que proceda ao desconto em folha de pagamento do requerido e deposite 

na conta a ser apresentada pela genitora do menor. Cientifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022772-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE AMORIM (INVENTARIADO)

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 : 

1022772-38.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZA OLIVEIRA DE AMORIM 

INVENTARIADO: NIVALDO DE AMORIM Vistos, etc. LUIZA OLIVEIRA DE 

AMORIM, ROMILDO DE AMORIM, RINALDO DE AMORIM, ENEIDA DE 

AMORIM, ELENICE DE AMORIM NEVES (FALECIDA), deixou os herdeiros 

RONALDO HENRIQUE DE AMORIM NEVES, NIVALDO DE AMORIM NEVES e 

GABRIELLA AMORIM NEVES, ELIETE DE AMORIM e ELIANE DE AMORIM 

SILVA, devidamente qualificados nos autos, ingressaram em juízo com o 

presente pedido de AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO C/C PEDIDO DE 

PARTILHA dos bens deixados por NIVALDO DE AMORIM, falecido em 
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20/05/2017 (certidão de óbito ID. 9122089). Pesquisa Bacenjud, Id. 

10603888, comprovando a existencia de valores em nome do falecido. 

Informação de que não consta testamento em nome do falecido, Id. 

11826626. Carreou aos autos as certidões negativas do “de cujus” 

perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e certidão municipal, Id. 

11826626. Declaração de isenção do ITCMD, Id. 11826626. Termo de 

acordo e partilha de bens, Id. 11826608. É o relatório. Decido. Cuida – de 

abertura de inventário proposto por LUIZA OLIVEIRA DE AMORIM, 

ROMILDO DE AMORIM, RINALDO DE AMORIM, ENEIDA DE AMORIM, 

ELENICE DE AMORIM NEVES (FALECIDA), deixou os herdeiros RONALDO 

HENRIQUE DE AMORIM NEVES, NIVALDO DE AMORIM NEVES e 

GABRIELLA AMORIM NEVES, ELIETE DE AMORIM e ELIANE DE AMORIM 

SILVA, dos bens deixados por NIVALDO DE AMORIM, falecido em 

20/05/2017 (certidão de óbito ID. 9122089). Verifica-se que, na presente 

ação foram cumpridas todas as formalidades legais. As partes 

apresentaram o plano de partilha amigável, Id. 11826608. A inventariante 

carreou aos autos as certidões negativas do “de cujus” perante a 

Fazenda Pública Federal, Estadual/MT e certidão municipal, Id. 14583843. 

Certidão de inexistência de testamento, Id. 11826626. No caso dos autos, 

referente ao inventário, as provas documentais acostadas comprovam o 

título de herdeiros, cessionário e os bens do espólio, conforme exigência 

dos arts. 659 e 660 do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre 

partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, 

com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo 

aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro 

único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha 

ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta 

de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, 

poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do 

inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. Novo código civil 

“Partilha amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo 

acordo unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita 

mediante escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT,622:715, 606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 

541:298 E 567:235; RTJ, 98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; 

RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta forma, não há ôbice para a homologação 

do presente feito. Em face do exposto e por mais que dos autos consta, 

com fundamento no art.659 do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de bens deixados 

pelo falecido NIVALDO DE AMORIM, falecido em 20/05/2017 (certidão de 

óbito ID. 9122089), na forma descrita, por meio do esboço do Id. 

11826608, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. 

Transitada em julgado, após expeça-se formal de partilha e os alvarás 

para transferência do valor de Id. 10603888. Observando que o quinhão 

da falecida Elenice de Amorim Neves será dividido em 1/3, conforme 

descrito na partilha de Id. 11826608. Adotadas tais providências, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002498-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. A. C. 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 1002498-19.2018.8.11.0041 Certifico que a 

Contestação de ID 16787798 e seguintes 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, 3 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007904-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007904-21.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

pedido para que os autos aguardem por 30 dias até a manifestação da 

parte, impulsiono o feito para aguardar o decurso do prazo e, após, não 

havendo manifestação da parte autora, com fundamento no art. 1.206, 

§4.º, da C.N.G.C., tendo em vista que a parte exequente já foi intimada sob 

pena de extinção, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034194-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B 

(ADVOGADO(A))

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT0004699A (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149/B 

(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 1034194-73.2018.8.11.0041 Certifico que a 

Contestação de ID 16780596 e seguintes 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, 3 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032939-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE KARST CAMINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GABRIEL CAMINHA (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 

16786728, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. 
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Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031620-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA THOMAZ (REQUERENTE)

MARIA LUCINETI DA SILVA SALINAS (REQUERENTE)

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

SEVERINO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSÉ CLAUDINEI DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031620-77.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a Inventariante a fim de cumprir a decisão de ID 16542641, no 

prazo ali assinalado. Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014631-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON OAB - MT23841/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16557399, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020609-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERCIO DO CARMO PIRES OAB - MT18612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. C. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo/laudo de ID 9723653 

e a informação de ID 16829830, impulsiono os autos para intimar as partes 

AUTORA e REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se 

manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019752-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA (REQUERENTE)

WEVERTON DE SIQUEIRA BATISTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BATISTELLA SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019752-73.2016.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte Inventariante a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer 

na Secretaria do Juízo e retirar o documento. Cuiabá/MT, 3 de dezembro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008622-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE RACHID JAUDY OAB - MT20400/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. E. L. (RÉU)

D. M. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008622-18.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15979572, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042080-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

TAMIRES SOARES DE SOUZA PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE MENESES SOUZA OAB - SP188755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO COSMO DA SILVA SANTOS (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. 1042080-26.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042178-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE ALEXANDRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

S.J.A.A.S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STARLEY PEREIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 
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Processo nº. 1042178-11.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029465-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVANE SERENI OAB - PR51976 (ADVOGADO(A))

VANDERLEA FRANCISCA DA SILVA OAB - 007.657.141-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. F. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15208550, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C. Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031495-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO(A))

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031495-46.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 16808780, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031019-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Q. S. (REQUERIDO)

C. D. F. Q. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031019-71.2018.8.11.0041 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 

16765902 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 15402957, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Carmem de Freitas Queiroz Soares e Dedeus Alves 

Soares, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja Carmem de Freitas 

Queiroz, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença atinente a exoneração do Sr. Dedeus da obrigação 

alimentar em relação ao filho Leandro e partilha de bens. Por conseguinte, 

expeça-se ofício para o órgão empregador do Sr. Dedeus, para que cesse 

o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil 

competente, bem assim, se necessário, o correlato Formal de Partilha, 

ficando o Serviço Registral, autorizado a exigir, se necessário, os 

comprovantes de recolhimento de eventual imposto devido. Desnecessária 

a inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 

43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as 

partes ao pagamento, pro rata, das custas e despesas processuais. 

Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 3 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036918-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. M. G. (REQUERENTE)

E. L. D. S. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036918-50.2018.8.11.0041 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 

16696436 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 16158694, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Cristiano de Matos Gonzaga e Elaine Lopes da Silva 

Matos Gonzaga, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, a saber, Elaine 

Lopes da Silva, bem assim para que sejam implementadas as demais 

obrigações assumidas na avença, atinente a guarda, regulamentação de 

visitas e dispensa de alimentos. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 

ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais de forma pro rata. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1032533-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. L. V. (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 1032533-93.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 
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15864045 - "VISTOS, ETC. Analisando a petição de ID. 14899024, verifico 

que não há outra opção senão indeferi-la, eis que o imóvel partilhado não 

se encontra em nome das partes a fim de que este juízo determine a 

expedição de ofício para alterar o contrato de financiamento, na medida 

em que o ente financeiro não figurou neste processo. Necessário salientar 

que o bem imóvel partilhado fora adquirido através de alienação fiduciária, 

de maneira que o ex-casal são possuidores diretos do bem (e não 

proprietários). Desta feita, evola-se do acordo entabulado que o cônjuge 

homem ficará com os direitos e deveres de fiduciante, de maneira que o 

imóvel pertencerá exclusivamente à ele, o qual seria o único responsável 

por sua quitação. Assim, homologado o acordo atribuindo ao cônjuge 

homem a integralidade dos direitos decorrentes do contrato de compra e 

venda do imóvel em questão, além de impingir à ele o dever de quitação 

das parcelas remanescentes do imóvel, certo é que com o integral 

pagamento do financiamento, poderá vindicar o registro do imóvel apenas 

em seu nome, com a ressalva de que a decisão não gera efeitos contra o 

agente financeiro, mas apenas em relação às partes. Intime-se e, nada 

mais sendo requerido, expeça-se o necessário para o arquivamento dos 

autos. Às providências." Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007337-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. A. (REQUERENTE)

MARDILENE DO C SANCHES (REQUERENTE)

ALECIANE CRISTINA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANCHES URIBE (INVENTARIADO)

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 1007337-87.2018.8.11.0041 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 

16771230. Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1040762-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

MANOEL ROSINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3.067 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1040762-08.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que os interessados 

pretendem 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-lhes o benefício pretendido. 

Prosseguindo, trata-se de Divorcio Consensual Direto ajuizado por Manoel 

Rosino dos Reis e Lucilene Santos de Campos, ambos qualificados nos 

autos. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo, requerendo a decretação do divórcio, sendo avençado que o 

cônjuge mulher tornará a utilizar o seu nome de solteira e renunciando, 

reciprocamente, aos alimentos entre os cônjuges. Ao final, vindicaram a 

sua homologação e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando 

os autos, verifico que a demanda se encontra em termos, tendo 

observado o artigo 731 do Código de Processo Civil, de maneira que 

perfeitamente aplicável ao caso as disposições insertas no artigo 487, 

inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. 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. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 16687182, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Manoel Rosino dos Reis e Lucilene Santos de Campos, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 

mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Luciane Santos de Campos, 

bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil competente, observando-se a 

modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a 

dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento pro rata das despesas e custas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida as partes. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031933-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - 283.897.781-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1031933-38.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de ação denominada 

Homologação do Acordo de Alimentos ajuizada por Roberto Tadeu do 

Nascimento representado por sua curadora Rosemary Nascimento de 

Oliveira e Aidete Maria Aguiar do Nascimento, ambos qualificados nos 

autos. Ressai da exordial, em apertada síntese, que o Sr. Roberto é filho 

da Sra. Aidete, e, em razão de sérios problemas de saúde lhe foi nomeado 

como curadora a Sra. Rosemary, sua irmã. Outrossim, os interessados 

avençaram, que a Sra. Aidete irá efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia ao filho, no percentual de 50% (cinquenta pontos percentuais) 

do benefício que recebe junto a SEGES, deixado pelo falecido esposo, Sr. 

Juvenal. Custas recolhidas no ID. 15550294, foi determinada a 

manifestação do parquet, o qual opinou pela homologação do acordo, ID. 

15769077. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código 

de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da avença de 

ID. 15548286, p.1-7, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito. Desta feita, expeça-se ofício ao SEGES (Secretaria de Estado e 

Gestão de Mato Grosso), para que proceda com o desconto da pensão 

alimentícia conforme avençado e, que sejam depositados na conta de 

titularidade da curadora do Sr. Roberto, a saber, agencia 1216-5, conta 

corrente nº 194133-X, do Banco do Brasil. Ciência ao Ministério Público. 

Custas já recolhidas, ID. 15550294. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações e baixas de estilo. Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz:(...) III - homologar: (...) b) a 

transação;(...)
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Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005960-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030892-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARACLIDES DA CRUZ E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1031454-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1019376-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALMO PEREIRA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

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: 1018823-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (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 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: 1028890-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CESAR DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1004131-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO MAIOLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação. 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: 1004211-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE COSTA NASCIMENTO (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 ao 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: 1001338-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BEATRIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001338-27.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARIZA BEATRIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Processo em fase 

de liquidação de sentença por arbitramento. Para tanto, intimem-se as 

partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres 

ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), inclusive os documentos, 

eventualmente, solicitados pela parte exequente. Oportunamente 

deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito para a realização 

dos cálculos, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015131-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039890-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SPADACIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro 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: 

Vistos, etc. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704946 Nr: 39609-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA MENDONÇA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723618 Nr: 19219-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836253 Nr: 41264-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON QUEIROZ BARBOSA, ALINA MARIA SILVA 

DE ARAÚJO, DEBORAH BENEDITA GOMES DE SOUZA, CLARICE FRANÇA 

LIMA, ANTONIETA DA COSTA CINTRA, ANTONIA NAZARIA DE MORAES, 

JOANA RAMOS DA CRUZ, ELIZABETH VITOR DA SILVA ALVES, HILDA 

ALMEIDA ROSA E SILVA, HILDETE TAVARES ALCOFORADO, ELIZABETH 

TORRES PRATA, GERSINA FERREIRA DE AMORIM, EVILASIO JOSE DE 

ARRUDA, JOSE GERALDO DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA 

SILVA, JOSELINA BENEDITA DUTRA, JUCINEIDE PACHECO DE ANDRADE E 

SILVA, KATIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO NONATO DA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT, PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841401 Nr: 45661-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY VIEIRA GUIMARÃES, ANTONIO TADEU CICERO DE 

SÁ, SILVIO DUARTE, ALUISIO METELO, ANTONO ITAUBI CORREA DA 

COSTA, ALIPIO DA GLORIA FERNANDES LEITE, ARMANDO DA COSTA 

MARQUES, ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCO JUNIOR, 

FRANCISCO DA SILVA BALDEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842903 Nr: 46848-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DO NASCIMENTO, LUDIO NOGUEIRA 

NEPONOCENO, MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, MOACIR RAIMUNDO MACHADO, 
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PAULO CESAR BERZUINO JUNIOR, PALLUAN LOPES DE OLIVEIRA, 

PEDRO RIBAS ALVES, SERGIO EMENEGILDO PEREIRA, TADEU JOSE 

EVANGELISTA MENDES, ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS, RONY 

ROBSON CRUZ BARROS, TENNESSE WILLIAN PERIM

 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: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850049 Nr: 53130-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA BOTELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14239/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

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853213 Nr: 55930-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DE SOUZA

 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: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001855 Nr: 24201-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUAS DE JAURU S/A - CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036867 Nr: 40002-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140650 Nr: 27668-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SIMONE RAMOS BARROS RODRIGUES

 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:

 In casu, conforme anteriormente enfatizado, a ação coletiva transitou em 

julgado em 25/08/2003, e a execução coletiva foi proposta em 11/07/2005, 

o que interrompeu o prazo prescricional, e, como ainda se encontra em 

andamento, não se caracterizou a prescrição quinquenal.

Com essas considerações, AFASTO a prescrição suscitada e, por 

conseguinte, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado.

Sem honorários advocatícios em razão da rejeição da presente 

pré-executividade.

No mais, intime-se a parte exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1194559 Nr: 2910-98.2017.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

TALIÇA CIDILLA BARROS, ELOIZA APARECIDA BARROS MARTINS

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida no conflito de competência (fls. 445), 

encaminhem-se os autos ao juízo suscitado.

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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393358 Nr: 28643-47.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ UBIRATAN SILVA

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC. FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 393358 – Procedimento ordinário.

Vistos etc.
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Cuida-se de ação declaratória de incapacidade laboral c/c pedido de 

benefício de aposentadoria ajuizada por JOSÉ UBIRATAN SILVA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar os processos 

relativos à revisão de benefício previdenciário oriundos, tão somente, de 

acidente de trabalho, consoante os termos do art. 109, I da CF:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas 

em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Destaco, inclusive, o teor da Súmula 15 do STJ: "Compete à justiça 

estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do 

trabalho".

Sobre o tema é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR. NATUREZA LABORAL 

NÃO-COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. É da 

competência do Justiça Federal o julgamento de ações objetivando a 

percepção de benefícios de índole previdenciária, decorrentes de 

acidentes de outra natureza, que não do trabalho. In casu, não restou 

comprovada a natureza laboral do acidente sofrido pelo autor. Conflito 

conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado 

Especial Previdenciário da 3ª Região/SP, o suscitado." (CC 93303/SP - 

Relator (a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) Publicação/Fonte 

DJe 28/10/2008). (destacamos)

In casu, o laudo pericial juntado às fls. 103v/107v, em resposta aos 

quesitos formulados pelas partes, o expert nomeado pelo juízo afirmou 

que:

5. CONCLUSÃO

 “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando 

apresenta incapacidade laboral total e temporária. Não há limitação para a 

vida independente.”

6.RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do juízo:

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Não.

b) Do Autor:

1. Há nexo de causalidade entre o trabalho que era desempenhado e o 

evento clínico a que passa o requerente?

Resposta: Não.

2. O exercício do trabalho atuou como fator determinante ou concausa na 

ocorrência do acidente?

Resposta: Não.

c) Do Réu:

4. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Degenerativa e idiopática.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA. AUSENTE RELAÇÃO COM 

ACIDENTE DE TRABALHO. A competência para conhecer e julgar a 

presente ação é da Justiça Federal, conforme disposição constitucional 

(art. 109, I, parte final, da Constituição Federal). A Justiça Estadual, em 

grau recursal, é competente apenas em lides cuja matéria envolvida seja 

acidentária. COMPETÊNCIA DECLINADA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70076537331, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/02/2018). 

(negritamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 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 

70076027879, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 01/03/2018). (ressaltamos)

“AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO 

DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CAUSA 

NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. É da Justiça Federal a 

competência para apreciação de pedido de concessão de benefício 

previdenciário que tem por causa de pedir relato de incapacidade não 

originada de acidente do trabalho.” (AC 10701110032755002 MG - Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 09/04/2014 – 

Julgamento: 25 de Março de 2014 – Relator: Cabral da Silva). 

(destacamos)

Assim, por não se tratar de causa previdenciária fundada em acidente de 

trabalho, é competente para conhecer, processar e julgar o presente feito 

a Justiça Federal.

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.

Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o depósito 

dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na 

espécie.

Após, proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os autos 

àquele Juízo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838589 Nr: 43217-36.2013.811.0041

 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: ADEMIR LINK ZART E CIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n° 43217-36.2013.811.0041 – Procedimento Ordinário

Vistos, etc.

1. RELATÓRIO.

ADEMIR LINK ZART E CIA. LTDA., manejou a presente ação anulatória de 

débito fiscal com pedido de tutela antecipada, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados, na qual pretende a anulação do 

Termo de Apreensão e Depósito n.º 1011018-5, lavrado pela Secretaria de 

Estado de Fazenda Estadual (SEFAZ/MT), e a baixa da NFI n.º 

012298034-4.

Em síntese, diz a autora atuar na comercialização de maquinários 

agrícolas, equipamentos e peças em geral, e que, por promover a 

circulação de mercadorias, está sujeita a incidência de ICMS.

Informa ter efetuado a remessa, para demonstração, de duas pás 

carregadeiras, via empresa IEX Importação e Distribuição Ltda. – EPP, para 

o Estado do Rio Grande do Sul, o que gerou a Nota Fiscal n.º 000004543, 

emitida em 23/10/2012.

Confirma que, em que pese ter ciência da obrigatoriedade de registro, no 

Sistema de Informações da SEFAZ/MT, de operações saída de 

mercadorias acobertadas por isenção de ICMS, com previsão de retorno 

ao Estado, assim não o fez.

 Aduz que a falta no cumprimento de obrigação acessória gerou, em 

25/10/2012, lavratura de Termo de Apreensão e Depósito, cobrança 

antecipada do imposto e ainda a aplicação de multa.

 Verbera que, todavia, logo em seguida à autuação, em 29/10/2012, 

procedeu à correção da falha, com a inclusão da Nota Fiscal necessária 
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no Sistema da SEFAZ/MT.

Salienta que em condições normais a operação não estaria sujeita ao 

recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, vez que teria por objeto a 

remessa de mercadoria só e tão somente para demonstração.

Explicita que, devido ao considerável valor econômico dos bens, é comum 

certa demora em sua comercialização, o que ocorreu in casu, até que os 

produtos foram, enfim, comercializados.

Menciona que, visando à regularização de tais operações, emitiu, em 

meados de 2013, Nota Fiscal de Retorno n.º 3236, referente ao retorno 

simbólico de tais mercadorias ao Estado, bem como Notas Fiscais de 

Venda nºs 5125 e 5870, estas referentes às vendas ao Sr. Roberto 

Basso e à própria autora.

Assevera que, durante o ínterim, pugnou administrativamente pela 

prorrogação do prazo de demonstração das mercadorias, o que foi 

deferido mediante a dilação prazal de 180 (cento e oitenta dias), contados 

de 28/05/2013.

Expõe que solicitou o registro da operação de devolução das mercadorias 

e a baixa da NFI no Sistema de Informações da SEFAZ/MT, o que fora 

negado pela autoridade fazendária, sob a justificativa de não ter se 

comprovado a saída física dos bens do território estadual.

Sustenta a insubsistência da autuação, vez que a legislação tributária 

admitiria o afastamento da presunção de inidoneidade, caso se comprove 

que o descumprimento da obrigação acessória não importou em falta de 

pagamento, total ou parcial, do imposto.

Ao final, pede a procedência da ação para o fim de anular integralmente o 

Termo de Apreensão e Depósito n.º 1011018-5, determinar a baixa da NFI 

n.º 012298034-4 e condenar o réu ao pagamento dos ônus de 

sucumbência.

 Com a inicial, juntou documentos (fls. 25/97).

Sobreveio decisão (fls. 98/100) deferindo o pedido de tutela antecipada, 

para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário materializado 

no Termo de Autuação e Depósito n.º 1011018-5.

Devidamente citado, o Estado apresentou Contestação (fls. 103/113), 

sustentando, em síntese, a regularidade do lançamento tributário, ao 

passo que a autora teria descumprido obrigação acessória necessária, o 

que, inclusive, ela própria reconhece.

 Assevera que a autora, assim como qualquer outro contribuinte, tem por 

dever o cumprimento das obrigações acessórias, independente de estar 

sujeito à incidência ou não do tributo, e que, a não incidência, estaria, 

justamente, condicionada ao cumprimento das referidas obrigações.

 Explicita que a falta de registro da operação implica a necessidade de 

recolhimento antecipado do imposto mediante a saída da mercadoria do 

estabelecimento de destino.

Refuta a possibilidade de afastamento da presunção de inidoneidade da 

operação mediante a comprovação de que o descumprimento da 

obrigação não importou em falta de pagamento do imposto, ao passo que a 

autora assim não teria comprovado de modo inequívoco, como exigiria a 

lei.

 Menciona que o fisco estadual patenteou não ter a autora logrado êxito 

em demonstrar inequivocamente a saída/entrada dos bens no Estado, ao 

passo que não se verificou o registro de passagem da Nota Fiscal pelo 

posto fiscal e, muito menos, sua baixa.

Por derradeiro, pede o julgamento de improcedência da inicial, com a 

consequente condenação da autora nos ônus de sucumbência.

Impugnação à Contestação às fls. 115/121.

Instados a especificar provas (fls. 121), o réu manifestou-se pela sua 

desnecessidade (fls. 122), ao passo que a autora pelo julgamento 

antecipado da lide (fls. 124).

O Ministério Público averbou ausência de interesse para intervir no feito 

(fls. 125/127).

Vieram-me conclusos os autos.

 É o relatório. DECIDO.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

 O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, sendo despicienda qualquer 

dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ab initio, anoto que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão 

colimada celeridade processual.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça nos ensina:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514).

2.2. DO MÉRITO.

Trata-se de ação anulatória cujo pedido jurídico mediato é a declaração de 

nulidade de débito fiscal instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de 

Fazenda – SEFAZ/MT e a causa de pedir remota sua suposta 

irregularidade.

 É fato incontroverso que a legislação estadual dispõe como necessário o 

registro prévio, no Sistema de Informações da SEFAZ, de operações de 

entrada e saída de mercadorias no território estadual, o que a autora 

deixou de fazer tempestivamente.

 A controvérsia, em si, cinge-se, portanto, à legalidade, ou não, da 

lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1011018-5, que culminou 

em cobrança antecipada do imposto e aplicação de multa à autora.

 Os pedidos são improcedentes.

 É estreme de dúvidas a necessidade de se inserir dados, no Sistema de 

Informações do SEFAZ/MT, de operações relativas à entrada e saída de 

mercadorias nos limites estaduais, independentemente de se tratar de 

operações ou prestações não tributadas ou isentas de impostos, o que 

não fora feito tempestivamente pela autora, o que ela própria confirma.

 Os §§ 1º e 2º do art. 35 e o caput do art. 35-A, ambos da Lei Estadual n.º 

7098/98, estabelecem de modo peremptório a obrigatoriedade de 

cumprimento dessa obrigação acessória.

 Ademais, o art. 35-A da mesma Lei é tempestivo ao estatuir que 

mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 

acompanhados de documentos fiscais idôneos.

 Veja-se, aliás, que o parágrafo único, do mesmo artigo, explicita duas 

hipóteses como ensejadoras de situação fiscal irregular, quais sejam, a 

um, a falta de documentação fiscal exigida e, a dois, a presença da 

documentação fiscal, mas inidônea.

Calha aduzir que a situação de afastamento de irregularidade em que a 

autora lastreia sua base argumentativa, reside no conteúdo do art. 35-C, 

da mesma Lei, que remete ao anterior, consistindo na comprovação, de 

modo inequívoco, de que inidoneidade documental não importou em 

ausência de pagamento total ou parcial do imposto.

 Ocorre que a situação em tela amolda-se ao primeiro caso tratado no art. 

35-A, ou seja, falta de documentação fiscal, não se subsumindo a 

hipótese de inidoneidade material do documento.

A propósito,

 Desimporta tratar-se ou não de situação de isenção tributária.

 É o cristalino o art. 216-M, do RICMS ao estabelecer referida 

obrigatoriedade de registro indistintamente, trate-se ou não contribuinte de 

ICMS.

 Em consonância com o escólio de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO, tem-se por princípio da legalidade a estrita submissão do Estado à 

lei, “[...] a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode 

ser exercida na conformidade da lei [...].

 No caso em testilha não se vislumbra violação alguma ao princípio da 

legalidade por parte da Ré.

 Para que se pudesse falar em desobediência à legalidade, o procedimento 

administrativo dever-se-ia ter ocorrido à margem da lei.

 Não foi o que ocorreu.

 Dessume-se que nada foi trazido à baila que pudesse infirmar tal 

conclusão, pelo contrário.

 O escorreito trâmite procedimental fora obedecido. Oportunizou-se 

contraditório à autora. Mencionou-se, sempre que necessário, a base legal 

de sustento. Foram devidamente sopesadas suas manifestações em sede 

administrativa, com análise detida de todo o teor argumentativo, o que não 

serviu para ilidir a sanção aplicada.
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 Verifica-se, pois, a correção procedimental por parte do fisco, tendo 

havido estrita obediência ao principio da legalidade.

 Por sua vez, no tocante à autora, quanto ao controle da legalidade, 

verifica-se ter havido falta de registro de nota fiscal no Sistema da 

SEFAZ/MT. Omissão esta que caracteriza infração ao artigo 218 do RICMS 

e sujeita o infrator a penalidade prevista no no artigo 45, V, "a" da lei 

7.098/98.

O descumprimento dessa obrigação acessória de escrituração das notas 

de entrada leva à presunção de existência de vendas desacompanhadas 

de documentos fiscais e a decorrente falta de recolhimento de ICMS, que 

por sua vez, caracteriza infração ao artigo 88 do RICMS, descrita no item I, 

sujeitando a autuada a sanção constante do artigo 38, V, "a" da lei 

5.419/88 ou no artigo 45, V, "a" da lei 7.098/98.

 Em caráter subsidiário, aduz a autora não ser devido o diferencial da 

alíquota do ICMS no caso de operações de remessa e devolução de bens 

que se destinem à demonstração, vez que a hipótese de incidência só 

ocorreria no caso de efetiva venda.

 Aduz que, em sendo o caso de tributação, que o valor do tributo não 

deveria ser integral, mas tão somente parcial, vez que a operação de 

venda dos bens em questão é amparada pela redução da base de cálculo 

prevista no Anexo VIII do RICMS, que determina a redução da base de 

cálculo a 32,95%,pleiteando, pois, sua redução.

 cabe esclarecer que conforme dados extraídos do Sistema de Cadastro 

desta Secretaria de Fazenda, constata-se que as atividades da 

Consulente estão enquadradas na CNAE principal 0115-6/00 - Cultivo de 

soja e CNAE secundárias 0151-2/01 (Criação de Bovinos), 0111-3/02 

(Cultivo de milho), 0112-1/01 (Cultivo de Algodão), e encontra-se 

credenciada no Regime de Apuração e Recolhimento mensal do ICMS.

 A operação de remessa em demonstração tem a finalidade de permitir que 

o destinatário (pessoa física ou jurídica) possa testar e conhecer a 

qualidade da mercadoria ou bem para, então, decidir pela aquisição ou não 

dos mesmos.

Essa operação está disciplinada nos artigos 398-N, 398-O e 398-P do 

Regulamento do ICMS deste Estado, aprovado pelo Decreto nº 1.944/89, 

que assim dispõem:

CAPÍTULO XVIII - DAS REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A 

DEMONSTRAÇÃO E MOSTRUÁRIO

Art. 398-N Nas operações com mercadorias destinadas a demonstração e 

mostruário deverá ser observado o disposto neste capítulo. (cf. cláusula 

primeira do Ajuste SINIEF 08/2008 – efeitos a partir de 1º de agosto de 

2008)

Seção I

Das Remessas de Mercadorias Destinadas a Demonstração

Art. 398-O Considera-se demonstração a operação pela qual o 

contribuinte remete mercadorias a terceiros, em quantidade necessária 

para se conhecer o produto, desde que retornem ao estabelecimento de 

origem em 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão da respectiva 

Nota Fiscal. (cf. cláusula segunda do Ajuste SINIEF 08/2008 – efeitos a 

partir de 1º de agosto de 2008)

Art. 398-P Na saída de mercadoria destinada a demonstração, o 

contribuinte deverá emitir Nota Fiscal que conterá, além dos demais 

requisitos, as seguintes indicações: (cf. caput da cláusula quarta do 

Ajuste SINIEF 08/2008 – efeitos a partir de 1º de agosto de 2008)

I – no campo natureza da operação: Remessa para Demonstração;

II – no campo do CFOP: o código 5.912 ou 6.912, conforme o caso;

III – o valor do ICMS, quando devido;

IV – no campo Informações Complementares: Mercadoria remetida para 

demonstração.

§ 1º O trânsito de mercadoria destinada a demonstração, em todo o 

território nacional, deverá ser efetuado com a Nota Fiscal prevista no 

caput, desde que a mercadoria retorne no prazo previsto no artigo 

anterior. (cf. parágrafo único da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 08/2008 

– efeitos a partir de 1º de agosto de 2008)

§ 2º No retorno das mercadorias de que trata este artigo, o contribuinte 

deverá emitir Nota Fiscal relativa a entrada das mercadorias. (cf. caput da 

cláusula sétima do Ajuste SINIEF 08/2008 – efeitos a partir de 1º de agosto 

de 2008)

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica nos casos em que a 

remessa da mercadoria em demonstração seja para contribuinte do ICMS, 

hipótese em que este deverá emitir Nota Fiscal informando, como 

destinatário, o estabelecimento de origem. (cf. parágrafo único da cláusula 

sétima do Ajuste SINIEF 08/2008 – efeitos a partir de 1º de agosto de 

2008)

(Destacou-se).

Com base na legislação transcrita, constata-se que deve ser destacado o 

ICMS, quando devido, na nota fiscal de saída do fornecedor de 

mercadorias ou bens para demonstração.

Além disso, o ICMS destacado na nota fiscal com o CFOP 6.912 - Remessa 

de mercadoria ou bem para demonstração pode ser lançado pelo 

destinatário como crédito no Livro Registro de Apuração do ICMS.

A entrada de mercadoria ou bem recebidos em demonstração, desde que 

retorne ao remetente em 60 dias, não se sujeita ao recolhimento do ICMS 

Diferencial de Alíquota, pois, este será devido no momento em que ocorrer 

a transmissão da propriedade da mercadoria ou bem.

Na devolução da mercadoria ou bem recebido em demonstração, o 

destinatário (contribuinte) deve emitir Nota Fiscal de Saída com o CFOP 

6.913 – Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração; bem 

como anotar os dados da Nota Fiscal original e destacar o ICMS com 

aplicação da mesma alíquota (interestadual do Estado Remetente) sobre a 

mesma base de cálculo constante na Nota Fiscal de recebimento e indicar 

o dispositivo abaixo, do RICMS/MT, que prevê:

"ART. 397-A Na operação interestadual de devolução, total ou parcial, de 

mercadoria ou bem, inclusive recebido em transferência, aplicar-se-á a 

mesma base de cálculo e a mesma alíquota constante do documento que 

acobertar a operação anterior de recebimento da mercadoria ou bem. 

(Convênio ICMS 54/2000)"

Assim, as operações de remessa e devolução de mercadoria recebida em 

demonstração asseguram o direito ao crédito do imposto destacado; 

porém, considerando que na remessa para demonstração não há 

mudança de titularidade, não é devido o ICMS Diferencial de Alíquota.

http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/respostaconsulta.nsf/5540d

90afcacd4f204257057004b655c/ed273e1df555a79584257acd006b3d32 ?

OpenDocument

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/respostaConsulta.nsf/b3b7

facd2db8f63084257c8b0052e28d/45c0503c17e92ff884257de700667418?

OpenDocument

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/EmentaCAT.nsf/pagWebAs

sunto?OpenPage&Start=1&Count=1000&Expand=100

Calha dizer que remessa de demonstração em operações interestaduais 

são tributadas integralmente, sendo devido o diferencial de alíquotas 

somente em "aquisições destinadas a uso ou consumo e ativo fixo de 

contribuinte do ICMS.

 Desta maneira não há o que se falar em diferencial de alíquota para 

Retorno de Demonstração.

O art. 42 § 1º do RICMS/MG- trata das hipóteses de aplicação do 

diferencial de alíquotas.

O art. 453 trata de Demonstração.

O fornecedor emite nota fiscal com CFOP 6.912-tributada integralmente, 

pois a remessa é para fora do estado. Só há suspensão do icms em 

operações internas.

Quando o destinatário retornar essa mercadoria, se for por um 

contribuinte do icms, este emitirá nota fiscal de saída com CFOP 6.913 

tributada integralmente.

Se o retorno for por pessoa fisica ou não contribuinte o próprio 

fornecedor emitirá uma nota de entrada com CFOP 2.913 em nome do 

remetente do retorno-também tributada integralmente.

Este é o procedimento em operaçõe interestaduais.

Nas operações internas. O fornecedor emite nota fiscal de remessa de 

demonstração com CFOP5.912- suspenso de ICMS. Esta suspensão fica 

condicionada ao prazo de 60 dias para retorno da mesma mercadoria. Se 

o destinatário retornar a mercadoria dentro de 60 dias o imposto continua 

suspenso. Se no 61º dia a mercadoria não retornar, ai deverá ser emitida 

uma guia de recolhimento de icms para essa nota calculando o icms com 

juros e multa desde o dia da saída da nota original, ou seja a 5.912.

Antecipação tributária, acontece nas entradas de mercadorias para 

comercialização decorrente de operações interestaduais que estão 

sujeitas a substituição tributária dentro do estado de destino.

No seu caso a entrada é simplesmente um REtorno de Demonstração.Não 

uma revenda.

Então nada de falar em antecipação.

 ssujeitas à não-incidência do ICMS, o que não fora feito pela autora, tanto 

que apenada com a necessidade de recolhimento antecipado do imposto 

devido e multa.

 Sustenta a autora que, assim procedendo, tratar-se-ia de mera 
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irregularidade sanável e, como fora devidamente sanada, a operação não 

deveria ser tido por inidônea a ponto de gerar a aplicação de penalidade.

 Menciona, ainda, que tal descumprimento acessório importa em 

presunção de inidoneidade da operação, podendo ser afastada no caso 

concreto, caso se comprove que não houve falta de recolhimento total ou 

parcial do imposto.

 Ocorre que, em momento algum, seja na seara administrativa, seja nestes 

autos, comprovou-se o efetivo recolhimento....

Aduz a autora que os bens, até a sua venda, permaneceram em território 

estadual por expressa permissão da autoridade fazendária competente, 

não havendo que se falar em exigência de saída física dos bens para 

demonstração como uma condição para que se procedesse a abaixa da 

NFI.

 A autora questiona a legalidade de tal exigência, sustentando que a 

finalidade da remessa das mercadorias para demonstração seria 

justamente fomentar sua comercialização.

Há de se consignar, porém, que o § 4º, do art. 216-Q-1 é patente quanto à 

obrigatoriedade, não fazendo distinção entre as hipóteses...

Veja-se que, apesar da obrigatoriedade de tal procedimento, a legislação 

estadual estatui que a presunção de inidoneidade aplicada a essa 

operação não se dá de modo absoluto, podendo ser afastada, desde que 

se comprove, de modo inequívoco, que tal irregularidade não ensejou falta 

do recolhimento do tributo, a teor do preconizado no art. 35, da LOE 

7098/98.

De proêmio, passo a apreciar a alegada impossibilidade jurídica do pedido 

agitada pelo requerido, a qual não merece guarida, uma vez que inexiste 

vedação legal aos pleitos insertos na exordial, não havendo que se falar 

em impossibilidade jurídica destes, posto que direcionados a juízo 

competente, há aparente compatibilidade entre os pleitos e foi adotado o 

procedimento ordinário, o que pela sua amplitude em regra serve para 

sanar eventuais incongruências procedimentais.

 Outrossim, considerando que a peça de ingresso não contém qualquer 

tipo de vício insanável que comande o seu indeferimento de plano, 

providência excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula 

apontada inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos 

autos, haja vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e 

atende aos requisitos legais para sua admissibilidade.

Corroborando o entendimento aviventado trago a colação os seguintes 

arestos:

 “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. 

DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a petição inicial onde 

foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao 

pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.” 

(destacamos)

 “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – 

PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores 

não tenha sido elaborado em conformidade com a mais elevada técnica 

processual, descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, 

quando se pode extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - 

Recurso especial provido.” (grifamos)

 Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas emerge a insubsistência 

das preliminares em comento, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo 

negativo de inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual refuto 

tais arguições do demandado.

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem 

enfrentadas neste feito, passo desde logo a análise do mérito da lide.

Oportuno ressalvar que a prescrição agitada pela parte autora não 

merece acolhida, tendo em vista que é assente o entendimento pretoriano, 

de que a Lei nº. 9.873/1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e 

não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo 

administrativo em relação à multa administrativa aplicada por órgão do 

Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional 

previsto no Decreto nº. 20.910/32, senão vejamos:

 “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – 

DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO 

DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – 

OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – 

INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – 

RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem 

aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de 

determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em 

relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou 

Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no 

Decreto nº. 20.910/32. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre 

a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão 

final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha 

havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo 

prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. 

Recurso desprovido. (TJMT - Ap 102537/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).” (grifei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - INÍCIO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – 

SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL – CONFIGURADO ENTRE 

O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE 

ORDENOU A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. 

A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do 

término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública 

de promover a execução da multa por infração ambiental. 2. Transcorrido 

o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do 

processo administrativo e o despacho que determinou a citação do 

executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito. 3. Apelo 

desprovido. (TJMT - Ap 173081/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).” (destaquei)

 “NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO 

DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE 

FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA 

ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, 

EM PARTE, RETIFICADA. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos 

entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no 

recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática 

de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, 

operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto 

n. 20.910/1932. No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os 

honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação 

equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com 

base no art. 85, §3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do 

mesmo dispositivo legal. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

124721/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

30/08/2018)”. (ressaltei)

Iluminado por tais orientações pretorianas, verifico a não ocorrência da 

prescrição, eis que não transcorrido na espécie o lapso temporal 

correlato.

Ademais, compulsando os autos verifica-se que foi instaurado o Processo 

Administrativo nº 150/2009, decorrente do auto de infração nº 4.093, em 

razão das irregularidades nele descritas (fls. 86/89).

 Ademais, verifica-se que no referido processo administrativo, fora 

perfectibilizado a notificação da requerida (fls. 111/112), com 

apresentação de defesa administrativa (fls. 114/131), mas lhe fora 

imposto pelo primeiro grau administrativo, multa no valor de R$ 128.000,00 

(fls. 169/174 e 187/192), decisão objeto de recurso administrativo (fls. 

178/184 e 197/204), o qual restou improvido (fls. 224/234).

 Destarte, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que no 

processo administrativo combatido na liça, foi observado o contraditório e 

a ampla defesa, por isso, não há se falar em nulidade do procedimento 

administrativo que originou a aplicação da penalidade.

Outrossim, a doutrina majoritária entende que o mérito do ato administrativo 

é insuscetível de ser analisado pelo Poder Judiciário, vejamos:

"O mérito do ato administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar.”.

 "Mérito é o campo de liberdade suposto na lei que, efetivamente, venha a 

remanescer no caso concreto, para que o administrador, segundo 

critérios de conveniência e oportunidade, se decida entre duas ou mais 

soluções admissível perante ele, tendo em vista o exato atendimento da 

finalidade legal, dada a impossibilidade de ser objetivamente reconhecida 

qual delas seria a única adequada."
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 Ainda segundo Di Pietro, “Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se a 

apreciação judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à 

apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob a 

denominação de mérito (oportunidade e conveniência).” .

 Corroborando o entendimento profligado, colaciono os seguintes arestos, 

in verbis:

“AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE 

POLÍCIA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

PROCON tem competência para fiscalizar e aplicar sanções previstas na 

Lei nº 8.078/90, devido ao seu Poder de Polícia e sobretudo porque o 

Decreto nº 2.187/97, disciplinador do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor - SNDC, estabelece critérios objetivos para que a multa seja 

arbitrada com o fim de resguardar o interesse público. 2. Em respeito ao 

princípio constitucional de separação dos Poderes, cabe ao Poder 

Judiciário a análise das decisões do Procon tão somente sob o escopo da 

legalidade, sem adentrar no mérito administrativo. 3. O procedimento 

administrativo do qual ensejou a aplicação da multa seguiu os trâmites 

normais e legais, respeitando os princípios constitucionais e 

administrativos atinentes à espécie. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 

SEGUROS. QUALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. 4. A 

responsabilidade é solidária de todos envolvidos na cadeia negocial, 

sendo assim a apelante não pode eximir-se de responder pelos danos e 

riscos decorrentes da atividade e transferir este ônus a um dos 

fornecedores ou consumidor final, nos termos do arts. 7º parágrafo único 

e 34 do Código de Defesa do Consumidor. VALOR DA MULTA. 

PARÂMETROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 5. Os critérios 

da multa foram objetivos e devidamente fundamentados pelo órgão 

administrativo, sendo que o valor arbitrado foi razoável e proporcional à 

gravidade da prática ilícita e com a condição econômica da empresa 

infratora. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE. 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONDIZENTE COM OS SERVIÇOS JURÍDICOS 

PRESTADOS. 6. Por inexistir condenação pecuniária no objeto material da 

lide, aplicam-se as disposições do art. 20, § 4º do Código de Processo 

Civil. Em tais casos, a verba honorária deve ser arbitrada segundo a 

apreciação equitativa do juiz, bem como ele pode considerar o valor 

atribuído à causa e o tempo de trâmite da demanda como parâmetros. 7. O 

valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e remunera de 

maneira suficiente e digna o profissional, porque considerou o valor 

atribuído à causa, as peculiaridades da demanda e os serviços jurídicos 

prestados. Por conseguinte, está dentro dos parâmetros determinados 

pela legislação processual brasileira. Documento assinado eletronicamente 

por VINICIUS DE OLIVEIRA PAZ , Matricula 2015001. Para confirmar a 

v a l i d a d e  d e s t e  d o c u m e n t o ,  a c e s s e : 

https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php? 

ação=valida_documento_consultar e digite o Código Verificador 

32512f319bd (AP 0003501-76.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 

4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 11/05/2016). (TJ-TO - APL: 

00035017620168270000, Relator: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO).” 

(grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO 

– COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICO EM ESTABELECIMENTO SEM 

REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE 

DEFESA - DESCARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA 

– EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVADO- ÔNUS DA PROVA A QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU - DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA – 

SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA – SANÇÕES AUTONOMAS – ART. 18, 

III, DA LEI 8.588/2006 – CONDUTA ENQUADRADA EM DISPOSITIVO 

EQUIVOCADO – INOCORRENCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 

– SENTENÇA MANTIDA. Não há se falar em nulidade do procedimento 

administrativo que originou a aplicação da penalidade, quando constatado 

que foi franqueado ao autuado os meios de defesa previstos em lei 

através da notificação para apresentar defesa e interpor recurso 

administrativo. A autuação com a imposição de multa não implica em 

condenação antecipada, porque somente após esgotadas as vias 

recursais e diante da convalidação da autuação, é que o infrator estará 

obrigado a recolher a penalidade pecuniária. Para a validade da aplicação 

das multas administrativas não há obrigatoriedade da prévia imposição de 

advertência. Por serem sanções autônomas e independentes podem ser 

aplicadas em conjunto ou isoladamente. Não se afigura excessiva a 

fixação da sanção pecuniária na gradação mínima. (TJMT - Ap 

148144/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, 

Publicado no DJE 20/08/2018).” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – 

PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento 

administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o 

devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar 

qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela 

consumidora. (TJMT - Ap 77939/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).” (destaque nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA– 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE - RESPEITO AOS LIMITES DO ARTIGO 

85, §2º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum 

proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não 

há que se falar em nulidade. 2- Os atos exarados pela Administração 

Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de 

veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração 

contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem. 3- 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. Relativamente à 

verba honorária, estabelecida no percentual de 10% (dez por cento), não 

merece a redução pretendida, vez que estabelecida conforme parágrafo 

2º do artigo 85 do Código de Processo Cível. (TJMT - Ap 169285/2016, DR. 

GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).” 

(grifamos)

Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade.

Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que 

não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo 

considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico 

por ela auferido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGSOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - 

MULTA APLICADA PELO PROCON OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DE LEIS 

QUE REGULAMENTAM O ATENDIMENTO PRIORIOTÁRIO AOS IDOSOS – 

LEI ESTADUAL Nº 8.551/2006 – REDUÇÃO DA MULTA – VALOR 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A multa 

aplicada pelo PROCON, pelo descumprimento de Lei Estadual, foi fixada 

com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O 

processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não 

havendo nenhum vício que possa desprestigiar o processo administrativo 

e que resultou na aplicação da multa. A sanção aplicada deve ser 

suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da instituição bancária, 

além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo 

menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. (Ap 

102585/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2016, Publicado no 

DJE 20/07/2016).” (destacamos)

Neste contexto, não evidenciada ilegalidade/irregularidade tanto no 

processo administrativo, como na da multa aplicada, mister se faz o 

indeferimento da pretensão autoral.

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.

 Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se, 

mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.
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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: 1036813-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASVAZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Diante de todo exposto, 

INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes, bem como, para comprovar o cumprimento desta ordem 

(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. Intimem-se. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006 Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041201-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GRANDE S.A. - ETVG 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PUGLIESE PINCELLI OAB - SP172548 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o Termo 

de Apreensão e Depósito n° 1123480-1 em questão, indispensável à 

instrução da inicial não se encontra anexo integralmente e legível ao 

processo. Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando o documento legível, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040028-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de fiscalização/SUFIS (IMPETRADO)

Gerente de fiscalização do Seguimento de Combustíveis e Bio 

Combustíveis (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Ex positis, CONCEDO A 

LIMINAR almejada, e determino a parte impetrada, que se manifeste quanto 

aos pedidos formulados nos autos dos processos administrativos nº 

5254652/2017, 5287808/2017, 5287810/2017, 5373836/2017, 

5374224/2017, 5374710/2017 e 5374876/2017, protocolados pela parte 

Impetrante, no prazo de 10 dias. Notifique-se a autoridade coatora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Obs.: OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015892-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024767-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036354-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANZ GARCIA BLANCO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ 

(REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO 
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GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035979-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA HENRI MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

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

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1005547-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001826-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003368-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002657-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040619-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PRANDINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DORNELLES DE LIMA OAB - SC17842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos 

Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS 

(2009/0205525-4), bem como a decisão no Expediente n. 

0154436-41.2017.8.11.0000 pelo Presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, determino a suspensão da presente ação até ulterior 

decisão do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Expeça-se o necessário. 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: 1040829-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE ARRUDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Por todo o exposto, declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos 

deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o 

necessário. 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: 1002524-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZAIR CORREIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE 

(Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002315-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos 

constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente 

ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006053-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR TEODORO DA SILVA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006044-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JERONIMA BASTOS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de 

Sentença por Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes 

deverão ser intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, deixando para 

examinar a necessidade de nomeação de perícia após análise dos 

documentos. Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar 

o que for de direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009124-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANDRE FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA OAB - MT11029/O-N 

(ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GLEY DA SILVA OAB - MT13803/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008602A-N (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT7543/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada esta em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas 

baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035541-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINEMAT NEFROLOGICA DE MATO GROSSO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Considerando a deliberação 

contida nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS (2009/0205525-4), bem como a decisão no Expediente n. 

0154436-41.2017.8.11.0000 proferida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão da presente ação até 

ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371422 Nr: 7951-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA DA SILVA LEMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que, em consulta ao SISCON-DJ (Depósitos Judiciais), constatei 

que os Alvarás ns. 453417-4 / 2018 e 453394-1 / 2018 foram devidamente 

PAGOS.

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para requerer o que 

julgar cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462259 Nr: 30926-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JUCINEI JOSÉ DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que, em consulta ao SISCON-DJ (Depósitos Judiciais), constatei 

que os Alvarás ns. 453111-6 / 2018 e 453115-9 / 2018 foram devidamente 

PAGOS.

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para requerer o que 

julgar cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338047 Nr: 8781-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE ARRUDA DE PAULA

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735674 Nr: 32044-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - 

OAB:11120

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

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

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847552 Nr: 51045-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANILDES REIS DA SILVA, DORALINA SOUZA 

MAIA FERREIRA SAMPAIO, ELOA DE CARVALHO LOURENÇO, KELCIA 

CRISTINA RODRIGUES RAMOS, IVONE ROEWER KUMMER, KARIN AKIE 

MATSUOKA BRUNETTA, NOELITA DO NASCIMENTO AGUILERA, JUDITH 

RITA DE SANT'ANA, SÉRGIO KIYOSHI MATSUOKA, LINDALVA 

AUXILIADORA DO ESPÍRITO SANTO MOSHAGE, MARIA DA CONCEIÇÃO 

COSTA DE SOUZA, LUZINETE DE FATIMA FUJII, ROBERTO JACOBINA DA 

CRUZ, VILMA JUSCINEIDE DE SOUZA, YUSSEF ALLI AHMAD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257436 Nr: 20245-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICORDIA CUIABA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, LUCIANO ANDRE FRIZAO - OAB:8340-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800594 Nr: 7018-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO MUN

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859908 Nr: 1698-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:1.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

Silvia Soares Ferreira da Silva - OAB:14610-MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887141 Nr: 21347-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILSON NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751204 Nr: 2951-41.2012.811.0041

 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: ROSIMEIRES REGINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 
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SERVIDORES DO 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: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859575 Nr: 1404-92.2014.811.0041

 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 MARTA DE MEDEIROS RAMOS

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

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867100 Nr: 7257-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA JOLI, MARIA DE FÁTIMA BERTOLDO, 

ISABEL PAVANI DOS SANTOS, IVONE SANTOS SILVA, LUCINDA LUIZA 

DA SILVA, LORITA VIEIRA DA CUNHA, JOAQUIM EULÁLIO TENUTES DA 

SILVA, LENICE FERREIRA BRANDÃO, LUIS ROBERTO MARTINS 

SANTANA, JOSELINA MARIA DE MIRANDA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 805971 Nr: 12442-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO HENRIQUE CASTELO BRANCO ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 .Em sendo assim, pelo exposto, HOMOLOGO o valor descrito em petição 

supramencionada, para que opere seus efeitos jurídicos e legais 

efeitos.Saliento que neste caso, em relação à referida atualização do 

valor, o STJ definiu, em sede de julgamento do REsp 1.492.221-PR, que:As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o 

artigo 41-A na Lei 8.213/91. 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).Ademais, insta 

destacar o Provimento nº 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento 

e pagamento de RPV no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, foi editado pelo Conselho da Magistratura em 10/08/2017.Em seu 

art. 3º, o mencionado provimento assim prevê:Art. 3º O cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo 

II deste Provimento.Posto isto, encaminhem-se os documentos 

necessários para a elaboração do cálculo, conforme determinado no art. 

3º, §1º do Provimento 11/2017, quais sejam: a) sentença; b) acórdão, se 

houver; c) os títulos que deram origem ao cálculo e suas alterações; d) o 

cálculo originário da liquidação; e) informação referente a prioridade 

legal.Após, cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, intimando-se a Fazenda Pública Nacional, para que 

informe, em 30 (trinta) dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição 

Federal.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor (art. 535, § 3º, II do CPC).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1020162 Nr: 32014-09.2015.811.0041

 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: SILVANA MARIA TURRA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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 NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 929930 Nr: 49266-59.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação contida no malote digital em fls. 35/35.v, 

encaminhem-se a presente deprecata a sua comarca origem, com as 

devidas baixas no sistema.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 434191 Nr: 13338-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOISES JESUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Em sendo assim, pelo exposto, HOMOLOGO o valor descrito em petição 

supramencionada, para que opere seus efeitos jurídicos e legais 

efeitos.Saliento que neste caso, em relação à referida atualização do 

valor, o STJ definiu, em sede de julgamento do REsp 1.492.221-PR, que:As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o 

artigo 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 
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remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09).Ademais, insta 

destacar o Provimento nº 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento 

e pagamento de RPV no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, foi editado pelo Conselho da Magistratura em 10/08/2017.Em seu 

art. 3º, o mencionado provimento assim prevê:Art. 3º O cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo 

II deste Provimento.Posto isto, encaminhem-se os documentos 

necessários para a elaboração do cálculo, conforme determinado no art. 

3º, §1º do Provimento 11/2017, quais sejam: a) sentença; b) acórdão, se 

houver; c) os títulos que deram origem ao cálculo e suas alterações; d) o 

cálculo originário da liquidação; e) informação referente a prioridade 

legal.Após, cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, intimando-se a Fazenda Pública Nacional, para que 

informe, em 30 (trinta) dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição 

Federal.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor (art. 535, § 3º, II do CPC).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 879042 Nr: 16187-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROGERIO PANTAROTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ANTONIO 

ROGERIO PANTAROTTO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 895009 Nr: 26490-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SUELI BONI DE ANDRADE, BETINA PINTO 

SANTOS, ENELI TEREZINHA BENINCA, DORALICE BARTOLOMEU MARINS, 

EDILENA PENEDO DE CARVALHO MOREIRA, ELEUZA ALVES DA COSTA 

ASSIS, GERALDA JARDIM DOS SANTOS, EDNEIA SIMÕES SEMENÇATO, 

ELIZABETH DA SILVA SESTARI, FÁTIMA OLIVEIRA BASTOS

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por APARECIDA 

SUELI BONI DE ANDRADE E OUTROS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 873605 Nr: 12294-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ADALBERTO LUCIALDO PEXOTO, EDSON 

ALVES DE ARRUDA, GLÓRIA MARIA GOMES, ELIANA MARIA 

CARVALHO, MARILU MARQUETO RODRIGUES, LINDNEI RODRIGUES 

VITORIO

 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 (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por BENEDITO 

ADALBERTO LUCIALDO PEXOTO E OUTROS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 820500 Nr: 26741-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BENEDITA BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por HELENA 

BENEDITA BARBORA DE SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 843534 Nr: 47431-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CORREA FONSECA, ANTONIA MARIA DE 

OLIVEIRA, ANTONIETA MARIA DE MAGALHÃES, ANTONIO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ALAIDE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, ALENIR MARIA DA 

SILVA LEITE, BERENICE AURELINA DE SOUZA PAES, CELMA REVELES 

DA CONCEIÇÃO, BENEDITA MARCINA FERREIRA DA SILVA, BENEDITA 

SEBASTIANA DE SIQUEIRA, CACILDA BENEDITA DE SANTANA, CARMEM 

ELVIRA ESCOLASTICA MORAES, CELY MARIA FERREIRA, CLAUDIO 

MONÇALE, CLEUZA SALETE CORTES DA LUZ, CLÓVIS MACIEL DE 

FIGUEIREDO, CLARINDA SEBASTIANA AMORIM MAGALHÃES, CRISTINA 

MARIA DE SIQUEIRA

 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, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ANA MARIA 

CORREA FONSECA E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 918703 Nr: 42532-92.2014.811.0041

 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: ILVA SOLANO DA MATA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ILVA 

SOLANO DA MATA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038877 Nr: 41054-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DA SILVA AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ADENIR DA 

SILVA AMARAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 
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liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347311 Nr: 17379-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR, INDIANARA 

CONTI KROLING - OAB:11097/MT, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394265 Nr: 29780-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR PRIGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - PROC. ESTADO - 

OAB:2606/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399524 Nr: 32821-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINO SERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA E CORREGEDOR 

AUXILIAR

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

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451840 Nr: 24028-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA E SILVA

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456896 Nr: 27452-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 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: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC., PAULO EMILIO 

MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714435 Nr: 9033-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORLANDE COSTA DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725148 Nr: 20856-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MUNIZ CALÇADA - 

OAB:6694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778420 Nr: 31824-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ADRIANY DA SILVA, SANDRA IZABEL 

DOS SANTOS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DEMARCHI - 

OAB:2127/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780213 Nr: 33736-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIA FRANCISCA FILHA

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

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DIRETOR DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 15728, 

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817951 Nr: 24369-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL E 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPELEIRO - OAB:, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835750 Nr: 40827-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DA COSTA, MARIA MARTA SANTOS, 

OLINETE ADELINA CORREA, MARIA MIGUELINA TEIXEIRA DA SILVA, 

MARIA DE LOURDES ARAÚJO BARROS, NENIZE SANTANA DO 

NASCIMENTO BRASIL, SEBASTIANA CÉLIA DOS SANTOS ARRUDA, 

ROGÉRIO FAGUNDES MORAES, OZANA PINTO DE ARRUDA, ROSANA DA 

SILVA VELTER, SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES, SERLY 

COSTA LIMA DE SOUZA, SILVANA MORAES DEVAUX, SONHA MARIA 

AMORIM FERREIRA ALEXANDRE, THIAGO NUNES RONDON, VALDIR 

GONÇALO LEITE DOS REIS, VALTUIRA FARIAS SILVA, VANESSA CRUZ 

RAMOS, VERUSKA NOGUEIRA DE BRITO TAVARES, VITOR LEITE DA 

SILVA FILHO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855186 Nr: 57661-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDO FRANCISCO SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHAES - 

OAB:14.827/MT, HERMES HENRIQUE BRAGA - OAB:14.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892553 Nr: 24949-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GUEDES DE OLIVEIRA, AQUILLES RODRIGUES 

SILVA, JOAQUIM PAES MARTINS, ENIR SANTANA CUNHA, GLADIR 

JOANA BARROS MATOS, LOURDES VALERIA OJEDA, ROSIRIS ARENA 

ROSSI, JOSEFINA GOMES DE CAMPOS, MARIA DE FATIMA DA CUNHA, 

JOSÉ ALBERTO CURVO NETO, JOSÉ DIAS DOS SANTOS, MARIA 

ROMANA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377472 Nr: 13581-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE ALVES SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - OAB:11981-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360138 Nr: 30106-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GADDA

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376493 Nr: 12456-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO PEREIRA DA SILAVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ZANARDO - OAB:12770, 

LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA C. 

GARGAGLIONE - PROC. DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982857 Nr: 15299-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ARISTIDES OLIVEIRA COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca dos documentos elucidativos trazidos aos autos 

pela PGE, bem como manifestar-se sobre a proposta de honorários da sra. 

Perita.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008991-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002572-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA OAB - MT15769/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, constata-se que em nenhum 

momento o edital faz alusão acerca da possibilidade de eventual gravação 

das provas, mormente a avaliação didática. Ora, o Poder Judiciário não 

pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir 

nos critérios de atribuição de notas e correção de provas, visto que sua 

atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso 

público e da observância do princípio da vinculação do edital. Partindo de 

tal constatação, não vislumbro presentes os requisitos à concessão da 

liminar vindicada, já que em nenhum momento, como registrado, surge a 

possibilidade de tal gravação ora requestada, muito menos existe nos 

autos indícios de que tal ato foi perpetrado pela BANCA EXAMINADORA, 

restando apenas a afirmação da suplicante, despida, como dito, de 

qualquer sustentáculo em prova. Sobre outro prisma, o concurso foi 

realizado no ano transato e, nesse diapasão, novamente me ancorando 

nos termos do edital, não existe expresso, eventual prazo para guarda de 

provável filmagem, já que sequer existe previsão autorizadora de tal ato. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência 

e ordeno que a autora emende a inicial para, em querendo, incluir o Estado 

de Mato Grosso na lide. Após, CITEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041950-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DO PRADO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1041950-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IRACEMA DO PRADO 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. 

Cumpra-se a ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de 

saúde, expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 3 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041953-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RADY DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

JORGE RADY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ANELI SOLIGO ZUBLER (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: 

1041953-88.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE RADY DE ALMEIDA, 

JORGE RADY DE ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: ANELI SOLIGO ZUBLER, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, 

com urgência, 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. Cuiabá, 3 de 

dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034158-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA MAIA (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, 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, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1034210-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RONDON DO VALE SILVA (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, 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, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES DE SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação da parte autora para qurerendo apresentar contrarazões ao 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039574-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA LOURENCO DE SOUZA OAB - 142.734.031-53 (REPRESENTANTE)

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. 

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: 1038219-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO(A))

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042172-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELI CRISTIANE SEEHAGEN OAB - 971.848.531-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLIDER (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: 

1042172-04.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NAYRA RIBEIRO 

REPRESENTANTE: GISELI CRISTIANE SEEHAGEN REQUERIDO: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER 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, 3 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832840 Nr: 38404-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTRO LEANDRO DALTRO, ANDREIA RODRIGUES 

DE AMORIM SOUZA, ANTONIA ESTELITA DE BARROS CAMPOS, ANDREA 

DEL VALLE DIAS, ALZIRA FRANÇA DE CAMPOS, ANTONIA APARECIDA 

RIBEIRO COSTA, ESPOLIO DE DAGNEL CORREA DA COSTA, DEJANNE 

VIEIRA DE ASSUNÇÃO, CALEB SANTIAGO DE BRITO, BENEDITA BEATRIZ 

RODRIGUES DE ALMEIDA, AZÉLIA DE OLIVEIRA CAMPOS, BERENICE 

CAMPOS DA CUNHA, DALVA DA COSTA CAMPOS, DIANA RITA 

RODRIGUES DO PRADO, DULVALINA CONCEIÇÃO DA SILVA, DOMINGOS 

DA SILVA RONDON, DJALINA VIEIRA DE ASSUNÇÃO, DOVIRGE RIBEIRO 

BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862651 Nr: 3787-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO FERREIRA

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

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

OAB:16.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868257 Nr: 8153-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA 

IVONE DE SOUZA PENA, MARISA DA SILVA, MARIA LOURDES AULER 

KERN MULLER, MARILCE ZOTTI, MARISA BARREIROS DOS SANTOS, 

NELCY RIBEIRO RUEDA, NALVA DO PRADO COSTA, NEUZA DA SILVA 

BARBOSA, TEREZINHA DE JESUS DICARI
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 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: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025945 Nr: 34780-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SANCHES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338538 Nr: 9171-94.2008.811.0041

 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: ROZITO RODRIGUES DE BARROS

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT, LEOPOLDINO 

CAMPOS DA SILVA - OAB:6371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438

 Certifico que, em consulta ao SISCON-DJ (Depósitos Judiciais), constatei 

que o Alvará n. 453228-7 / 2018 foi devidamente PAGO.

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para requerer o que 

julgar cabível, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742538 Nr: 39430-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR CRIVELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROCURAD6251-MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048190 Nr: 45554-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA CAVALCANTE DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18.163/MT, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 756359 Nr: 8451-88.2012.811.0041

 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: JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS - 

OAB:7478/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - OAB:5.060 MT

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

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 Vistos.

INTIME-SE, novamente, o Estado de Mato Grosso para comprovar o 

cumprimento aos termos do acórdão ou justificar, sob as penas da lei, 

devendo ser encaminhado cópia do acórdão, bem como da última 

manifestação do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 831505 Nr: 37179-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCINA FÉLIX DE MIRANDA SOUZA, ANA ROSA 

SILVA, ELIANA DE CAMPOS BORGES, EDLEUZA DE SIQUEIRA DINIZ, 

ANGELINA MARIA DE SOUZA MEIRA, ARILCINA DO ESPÍRITO SANTO, 

IZABEL DO NASCIMENTO, LEONI SANTOS GOMES, ERMELINDA SILVA 

DOS SANTOS, LAURITA FERREIRA CHITTO, ELIAS MEIRA MARTINS, 

ERLITA GUIMARÃES DE LIMA, FÁTIMA DE OLIVEIRA BASTOS, HELENA 

SUZANA DOS SANTOS, LEONEIDA SARAVY MAIDANA

 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, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851183 Nr: 54150-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL BARBOSA, MARCIA MENDES ROSSI 

RIBEIRO, SILVIA MARIA GAMA, TANIA MARIA DELIA ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853206 Nr: 55925-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 858236 Nr: 210-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DOS SANTOS ÇONÇALVES, BENEDITO 

FERREIRA DE MARGALHÃES, DAURINHO SILVA DOS SANTOS, ELIAS 

BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR, DEMETILHO FRANSCISCO DOS SANTOS, 

GERVASIO AUGUSTO DE MELO, OTTONI CÉZAR CASTRO SOARES, 

LAZARO CASTRO DE MELO, WAGNER GONÇALVES DE LIMA, RUI DO 

NASCIMENTO DIAS DORST, JOSÉ LEITE DA SILVA, LUIZ JOSE 

SERVERINO DA COSTA, MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 891373 Nr: 24120-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA ELIDIA BOTELHO DE ASSIS

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

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941548 Nr: 55488-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLEMENTE ZANOL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 997050 Nr: 22225-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839954 Nr: 44405-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE APARECIDA DA SILVA FERRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859707 Nr: 1520-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DESCHAMPS CAVALCANTI BAPTISTA DE 

SOUZA, ANADIR MANTERO RIBEIRO, BENEDITO MARIO CORREA DA 

COSTA, ELINÉIA DE SIQUEIRA LEITE, ANTONIO MAXIMO GOMES DE 

SANTANA, CONSTÂNCIA BENEDITA SANTANA, MYRIAN MAZZARELO DE 

OLIVEIRA LOPES, LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS, MERCEDES 

ANTUNES FERRAZ, SILVIA MISSORA KARAKAWA, LENIRA ROSALIA DO 

NASCIMENTO, JAIR DE SOUZA MOREIRA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903409 Nr: 32416-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1033286 Nr: 38263-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ZENAIDE ALVES RODRIGUES, MAURA MILANI, 

MARCELO COSTA BISPO, JUICÍLIA MARIA DE ALBUQUERQUE, JONEIDE 

MARTINHA ALBUQUERQUE 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024964-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SIQUEIRA DO NASCIMENTO LOJOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1024964-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELISANGELA SIQUEIRA DO 

NASCIMENTO LOJOR RÉU: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por ELISÂNGELA SIQUEIRA NASCIMENTO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz, em síntese, que foi 

classificada para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua 

Portuguesa – no Concurso Público regido pelo Edital nº 004/2009/SAD/MT, 

com validade encerrada em 17/8/2012, obtendo a 9ª colocação na 

classificação geral do Município de Nobres, para o qual o edital previa a 

existência de 03 (três) vagas. Assevera que foram realizadas 

contratações precárias para o cargo em comento, caracterizando a 

preterição de seu direito à nomeação e posse. Em face do exposto, pugna 

pela concessão de tutela antecipada para determinar sua nomeação e 

posse no cargo almejado, ou, subsidiariamente. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Pode meio do despacho de ID nº 14626664 

fora determinado que a parte autora providenciasse a emenda a inicial, 

retificando o polo passivo da ação. Em seguida, a parte autora peticionou, 

requerendo a retificação do polo passo, excluindo o Governador do 

Estado e incluindo o Estado de Mato Grosso. É o relatório. Fundamento e 

decido. Mérito Inicialmente, acolho a emenda à inicial requerida pela autora, 

para excluir do polo passivo o Governador do Estado e incluir como 

requerido o Estado de Mato Grosso. Em se tratando de pedido de tutela de 

urgência, estabelece o artigo 300, do CPC que “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”. Da 

análise da fundamentação posta na petição inicial em cotejo com a 

documentação apresentada, não vislumbro a presença do requisitos 

necessário para a concessão da medida pretendida. No caso concreto, a 

parte Requerente restou classificada na 9ª colocação da classificação 

geral para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa 

– Município Nobres, portanto, fora do número de vagas previstas no edital 

do certame para o referido município (03 vagas), o que lhe confere mera 

expectativa de direito à nomeação, de acordo com os critérios de 

conveniência e oportunidade da Administração, cabendo frisar que a mera 

existência de cargos vagos no lotacionograma da Administração não 

convola tal expectativa em direito subjetivo. No tocante às contratações 

temporárias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido 

de que a existência de tais contratações para atender aos interesses 

transitórios da Administração, por si só, não é capaz de configurar a 

preterição dos candidatos aprovados em concurso público, sendo 

necessária a demonstração da ilegalidade de tais contratações, 

consoante se observa do seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM 

DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. SERVIDORES 

TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS 

DA ADMINISTRAÇÃO. ESTAGIÁRIOS E CEDIDOS NÃO OCUPAÇÃO DE 

CARGOS EFETIVOS POR ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 

CEDIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 

IMPETRAÇÃO PREMATURA DO WRIT. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

DURANTE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 3. A 

paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante 

processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende 

necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, 

preterição dos candidatos aprovados em concurso público para 

provimento de cargos efetivos. (...) (AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 

19/10/2016) (grifei e destaquei em parte) Nesse ponto específico, em sede 

de cognição sumária, não possível verificar a ilegalidade das contratações 

temporárias, de modo a configurar a preterição de seu direito à nomeação 

e posse no cargo pretendido, o que induz ao indeferimento da antecipação 

de tutela pretendida. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à autora. Diante dos termos do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a Fazenda Pública 

se manifesta pelo desinteresse na conciliação, aliado ao fato de que a 

autora manifestou desinteresse expresso na realização da 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, 3 de dezembro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028346-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BARBOSA QUITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1028346-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): APARECIDO BARBOSA QUITO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos e etc. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer (com Pedido de Antecipação de Tutela Especifica de 

Urgência), ajuizada por Aparecido Barbosa Quito em face do Estado de 

Mato Grosso e Município de Cuiabá, em que objetiva a concessão da 

antecipação da tutela liminar para o fim de ser determinado que os 

requeridos adotem as providências necessárias para que a autora seja 

transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Hospital que 

disponha de condições técnicas para dar suporte ao caso, ainda que seja 

necessária contratação de fornecedor particular e sem licitação. Com a 

inicial vieram os introdutórios. A antecipação de tutela foi deferida em 

regime de plantão judiciário. O óbito da parte Requerente foi noticiado no id 

15158967, por meio do ofício nº 636/2018 expedido pela Secretaria 

Municipal de Saúde, informando que o falecimento ocorreu no dia 

27.08.2018. Apesar de intimado o Estado de Mato Grosso em nada se 

manifestou. Vieram os autos conclusão. É o breve relatório. Fundamento. 

Decido. Diante da notícia do falecimento do requerente no transcorrer da 

presente ação, torna-se evidente a ausência de interesse no 

prosseguimento do feito em face da perda do objeto, já que a tutela 

jurisdicional não é mais útil ao Requerente, por se tratar de ação 

personalíssima. Neste sentido a lição do prof. Humberto Theodor Júnior: 

"Morto o titular do direito intransmissível, o próprio direito se extingue com 

a pessoa do seu titular. Não há sucessão, nem de fato nem de direito." (In, 

Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 34ª edição. Página 278). Isto 

posto, considerando o caráter personalíssimo da ação e sua consequente 

intransmissibilidade, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso IX, do NCPC. Sem custas e honorários (Emenda 

Constitucional nº 80/2014). Outrossim, considerando a informação de 
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falecimento da parte autora, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO para corroborar aos autos a certidão de 

óbito do assistido, comprovando tal ocorrência. Decisão isenta de 

reexame necessário. Em não havendo a interposição de recursos 

voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os 

autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. Cuiabá, 3 de dezembro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012337-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGIA ADMINISTRADORA DE TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE EGGER CATUCCI OAB - SC26463 (ADVOGADO(A))

MAURICIO NATAL SPILERE OAB - SC34550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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 objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1134846-7 (ID: 13088909), 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004223-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARILUCE VALERIO DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no 

mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo 

incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029230-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040771-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLF PETER SEITZ (AUTOR(A))

DEVAIR ANTONIO PRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIPE RUEDA OAB - SP252186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Primeiramente, verifico que se 

aplica a conciliação e/ou mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015 c/c Provimento n. 09/2016-CM/TJMT, mormente havendo 

requerimento expresso da parte autora. Dessa forma, determino a 

remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da 

Capital, para que se inclua em pauta o presente processo. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839087 Nr: 43618-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ALVES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730066 Nr: 26094-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO MARANHÃO AYRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que decorreu o prazo para o executado realizar o pagamento 

voluntário, sem manifestação. Sendo assim, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que entender de 

direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343030 Nr: 13230-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

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

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

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

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376705 Nr: 12743-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA JOSEFINA DA SILVA, GUARACIABA DI 

GIACOMO, GUIOMAR ROCHA DE OLIVEIRA, GUIMAR VARELLA PATRICIO 

DO CARMO, HARUE FUZI YOCHIY, HARUMI KAVAMURA ARISSAVA, 

HELENA RODRIGUES FREITAS, GONCALINA JOSEFINA DA SILVA, 

HELENA BRIOSCHI, HELENA MARIANO DA SILVA, HELOISA 

ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, HELOIZA AMANCIO DE F.DORILEO, 

HENRIQUETA JOSEFINA ROCHA GOMES, HERMELINDA DEL 

BARCOCORREA, SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT, HERMELINDA GOMES DE SOUZA

 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: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744389 Nr: 41427-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA QUEIROZ DA SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758758 Nr: 11017-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ/MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829324 Nr: 35140-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARIDE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 

E PRESIDENTE . DA COM. .DE POSSE DA SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839189 Nr: 43719-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRA LUCAS DE BARROS PIRES, JOSÉ EMILIO, LUZINETH 

CONCEIÇÃO SOARES, MAÍLSA SILVA DE JESUS, JOSAFÁ RODRIGUES 

DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, YOLANDA NUNES 

ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865829 Nr: 6251-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOARES DE SOUZA, EDINALVO NOVAIS DE 

OLIVEIRA, DIRCEU RAIZEL, CLEONICE DA SILVA, DANIELLE GRAZZIELE 

SOEHN DA COSTA, CARMEN CENIRA DE ARRUDA PINTO, EDUARDO 

TEODORO DA SILVA, CRISTIANE ALVES ARAUJO, GLEUTON FERREIRA 

DA SILVA, CORINA PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921547 Nr: 44304-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE FREITAS MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 976238 Nr: 12323-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036711 Nr: 39927-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARCHESIN DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038866 Nr: 41045-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECILENE PETINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059053 Nr: 50537-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DENIZE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

ESTADUAL PARA CARGOS DE DIREITOS DE COLÉGIOS ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063484 Nr: 52536-57.2015.811.0041

 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: MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno os autos da instância superior, na forma do art. 

152, VI do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974938 Nr: 11560-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5.252/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767524 Nr: 20355-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA MARIA REIS - OAB:MT 

9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 128/130.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041424-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE ALMEIDA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1041424-69.2018.8.11.0041 Vistos, em substituição legal. Cuida-se de 

Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido 

de tutela provisória de urgência promovida por JOSÉ PEDRO DE ALMEIDA 

NETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência 

para o fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento 

do medicamento denominado “Nintedanibe 150 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 16766742 e 16766742). Aduz, em 

apertada síntese, que é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), 

doença localmente agressiva, rara e de prognóstico ruim, evoluindo com 

piora clínica, tendo seu médico recomendou a utilização em caráter de 

urgência do fármaco acima mencionado, sob pena de vir a óbito 

precocemente. Pontua que, ao procurar resolução pela via administrativa, 

a autora não obteve êxito, de modo que não lhe resta alternativa que não 

seja buscar o judiciário para fazer valer o direito constitucional, 

fundamental e indisponível de ter a devida assistência a sua saúde. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 
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documentos acostados eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT (ID nº 16768564), foi emitido parecer técnico (ID 

nº 16796254) o qual teceu algumas informações sobre o medicamento 

pleiteado e informou que o mesmo não é assegurado pelo SUS. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita. No mais, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela 

desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai porquê 

deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da 

razoável duração do processo. Para a concessão da tutela antecipada se 

faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In 

casu, o pedido de antecipação de tutela visa a que o Requerido viabilize, 

imediatamente, o fornecimento do medicamento denominado “Nintedanibe 

150 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

16766742 e 16766742). Para tanto, instruiu a inicial com documentos 

importantes, no caso a prescrição de médico especialista, exames 

médicos e o requerimento administrativo para o fornecimento do fármaco 

pelo SUS (ID nº 16766742 e seguintes), tudo em atendimento do disposto 

no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a 

Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º 

da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do Estado a todos, 

inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. Com efeito, mister ser concedida especial 

proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e 

superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno 

colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 16766742), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em Pneumologia, Dr.ª Karime Nadaf Melo Schelini – CRM/MT nº 

5754, não resta dúvida quanto à doença que o Autor possui, tampouco a 

urgência do uso do medicamento pretendido, nem da negativa do ente 

público em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente para justificar a 

dispensa de prévia autorização orçamentária e até de procedimento 

licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a 

escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um 

diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência aos 

princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E, seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 
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que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Por fim, ainda que o 

fornecimento do medicamento objeto da presente demanda esteja 

suspenso em razão de um recurso em trâmite no STJ, perfilho do 

entendimento de que se trata de um caso de urgência, no caso o risco de 

vida, de modo que se mostra imprescindível o deferimento do provimento 

antecipatório, conforme preconiza o art. 314 do CPC/2015. Deste modo, à 

vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido 

Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado ao 

Requerente o fornecimento do medicamento denominado “Nintedanibe 150 

mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 16766742 e 

16766742), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para que 

cumpra a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-o pessoalmente 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, 

por fim, voltem-me conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Nos termos da recomendação 

exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste 

Estado, serve a presente decisão como MANDADO. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, inclusive no regime de plantão. Cuiabá, 03 de 

dezembro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004491-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINHO DE ALMEIDA (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 1004491-97.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/02/2018 10:02:54 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONINHO DE ALMEIDA CPF Nº 

213.222.959-72 CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 23.594,70 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se 

fizeram acompanhar quando da sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) 

necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do 

CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. 

Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 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. PUBLIQUE-SE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - A 

petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. - CÓDIGO PROCESSO CIVIL 2015: Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. 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. 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. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002171-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (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 1002171-74.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2018 11:34:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO ADIB HAGE CPF Nº 021.808.631-87 CDA's 

Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 3.454,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento de 

crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. 

Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. 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. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 
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contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. 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. 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. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002123-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (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 1002123-18.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2018 11:25:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OTÁVIO PAES RODRIGUES CPF Nº 001.963.631-87 

CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 2.125,07 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento de crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial. Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. 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. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. 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. 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. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003155-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EROS SEBASTIAO DA SILVA (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 1003155-29.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/03/2016 09:21:00 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EROS SEBASTIAO DA SILVA 

CNPJ/CPF Nº 362.088.331-91 CDA's Nºs 2013 / 0912169 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.066,39 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), 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). IV - 

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[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 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.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503049-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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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 0503049-61.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 16:58:37 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBSON PINHEIRO ;CPF Nº 

465.998.276-91 CDA's Nºs 2012/0800337; 2013/0835909; 2014/1079713; 

2015/1221563 VALOR DA CAUSA: R$ 2.597,73 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. 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, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho 

ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada constante 

na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o 

relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que 

proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no 

Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) 

CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503717-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MXR CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503717-32.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:59:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MXR CONSTRUTORA LTDA CNPJ 

Nº 02.190.281/0001-18 CDA's Nºs 2014/1083948; 2015/1223501 VALOR 

DA CAUSA: R$ 92.922,31 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503753-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENAIL SOARES DE PAULA (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 0503753-74.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 18:02:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ENAIL SOARES DE PAULA CPF Nº 

582.040.911-68 CDA's Nºs 2012/0727529; 2013/0825316; 2015/1132784 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.529.37 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504054-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DA COSTA MAGALHAES CINTRA (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 0504054-21.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 18:35:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ELZA DA COSTA MAGALHAES 

CINTRA CNPJ/CPF Nº 544.433.341-49 CDA's Nºs 2012 / 0718997 2013 / 

0886825 2014 / 1038405 2015 / 1156569 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.234,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 
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CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504196-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS B. Z. PIRES - ME (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 0504196-25.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 18:54:38 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS B. Z. PIRES - ME 

CNPJ/CPF Nº 13.438.935/0001-04 CDA's Nºs 2015 / 1244901 2015 / 

1244902 2015 / 1244903 VALOR DA CAUSA: R$ 5.433,34 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. 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, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho 

ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada constante 

na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o 

relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que 

proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no 

Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) 

CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504654-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME (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 0504654-42.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 14:00:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CUIABA COMERCIO DO 

VESTUARIO LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 10.937.765/0001-06 CDA's Nºs 2012 

/ 0810284 2013 / 0935523 2014 / 0984433 2015 / 1106178 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.143,69 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504839-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVETE MARTINS DE ARAUJO (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 0504839-80.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 14:36:24 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ROSIVETE MARTINS DE ARAUJO 

CPF Nº 852.767.311-87 CDA's Nºs 2012 / 0817072 2013 / 0938136 2014 / 

0981040 2015 / 1115413 VALOR DA CAUSA: R$ 2.500,21 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. 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, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho 

ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada constante 

na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o 

relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que 

proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no 

Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) 

CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000197-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PADROES E MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME (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 1000197-70.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 13:07:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: J T INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS DE PADRÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME CNPJ Nº 

00.865.113/0001-50 CDA's Nºs 2016/1245610; 2016/1245613 VALOR DA 

CAUSA: R$ 48.573,99 DESPACHO DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 
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obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504306-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBEL-COMERCIO DE DEREIVADOS DE PETROLEO LTDA-EPP - ME 

(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 0504306-24.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2016 15:00:17 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CIBEL-COMERCIO DE DEREIVADOS 

DE PETROLEO LTDA-EPP - ME CNPJ/CPF Nº 06.863.057/0001-09 CDA's 

Nºs 2012 / 0817128 2013 / 0942101 2014 / 0970442 2015 / 1091806 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.188,97 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006748-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETTI JULIANO MASSUDA (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 1006748-66.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:55:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARIA GORETTI JULIANO 

MASSUDA CNPJ/CPF Nº 441.647.696-53 CDA's Nºs 931676; 972207; 

1101349. VALOR DA CAUSA: R$ 4.674,81 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006748-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETTI JULIANO MASSUDA (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 1006748-66.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:55:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARIA GORETTI JULIANO 

MASSUDA CNPJ/CPF Nº 441.647.696-53 CDA's Nºs 931676; 972207; 

1101349. VALOR DA CAUSA: R$ 4.674,81 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000449-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.J.D GERALDINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 

ME (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 1000449-73.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 16:11:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: A.J.D GERALDINO COMERCIO DE 
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PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME CNPJ Nº 11.335.487/0001-80 

CDA's Nºs 2012/0818195; 2013/0943053; 2014/0965626; 2015/1101459. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.105,56 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504892-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE SOUZA NENE - REPRESENTACOES - ME (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 0504892-61.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 14:41:06 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ANDRE DE SOUZA NENE - 

REPRESENTACOES - ME CNPJ Nº 08.695.832/0001-81 CDA's Nºs 

2015/1245145 VALOR DA CAUSA: R$ 4.157,82 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. 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, não tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na 

petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da 

cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste 

Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho 

ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada constante 

na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o 

relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que 

proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no 

Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) 

CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503722-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE BARBOSA DOS SANTOS (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 0503722-54.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:59:45 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARILENE BARBOSA DOS 

SANTOS CNPJ/CPF Nº 424.209.381-00 CDA's Nºs 2012/0776943; 

2013/0920275; 2014/1025772; 2015/1183809. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.76,53 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503722-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE BARBOSA DOS SANTOS (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 0503722-54.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:59:45 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: MARILENE BARBOSA DOS 

SANTOS CNPJ/CPF Nº 424.209.381-00 CDA's Nºs 2012/0776943; 

2013/0920275; 2014/1025772; 2015/1183809. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.76,53 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008336-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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NORMA MARIA GOMES GODOY (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 1008336-11.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 14:48:47 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NORMA MARIA GOMES GODOY 

CNPJ/CPF Nº 406.129.371-00 CDA's Nºs 917057 1129454 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.163,56 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008336-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA MARIA GOMES GODOY (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 1008336-11.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 14:48:47 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NORMA MARIA GOMES GODOY 

CNPJ/CPF Nº 406.129.371-00 CDA's Nºs 917057 1129454 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.163,56 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008337-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE ALVES DE OLIVEIRA (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 1008337-93.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 14:48:55 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: VALDENICE ALVES DE OLIVEIRA 

CPF Nº 221.923.558-07 CDA's Nºs 917593; 986672 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.265,20 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008337-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE ALVES DE OLIVEIRA (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 1008337-93.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 14:48:55 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: VALDENICE ALVES DE OLIVEIRA 

CPF Nº 221.923.558-07 CDA's Nºs 917593; 986672 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.265,20 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 
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CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002274-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (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 1002274-18.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2017 14:25:20 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GRF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

CNPJ Nº 05.449.252/0001-16 CDA Nº 1415082 VALOR DA CAUSA: R$ 

60.995,59 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002274-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (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 1002274-18.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2017 14:25:20 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GRF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

CNPJ Nº 05.449.252/0001-16 CDA Nº 1415082 VALOR DA CAUSA: R$ 

60.995,59 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007524-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.JAUNE TERRAPLENAGEM - ME (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 1007524-32.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 18:01:56 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: R.JAUNE TERRAPLENAGEM - ME 

CNPJ Nº 04.691.260/0001-01 CDA's Nºs 1414204; 1414205. VALOR DA 

CAUSA: R$ 120.136,23 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007524-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.JAUNE TERRAPLENAGEM - ME (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 1007524-32.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 18:01:56 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: R.JAUNE TERRAPLENAGEM - ME 

CNPJ Nº 04.691.260/0001-01 CDA's Nºs 1414204; 1414205. VALOR DA 

CAUSA: R$ 120.136,23 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 
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polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008825-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIBSON ARAUJO MANSILLA (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 1008825-48.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/06/2016 11:17:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GIBSON ARAUJO MANSILLA 

CNPJ/CPF Nº 494.469.591-87 CDA's Nºs 935819 971313 1097336 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.728,63 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008825-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIBSON ARAUJO MANSILLA (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 1008825-48.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/06/2016 11:17:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GIBSON ARAUJO MANSILLA 

CNPJ/CPF Nº 494.469.591-87 CDA's Nºs 935819 971313 1097336 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.728,63 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027178-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027178-05.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:23:09 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. 

CNPJ/CPF Nº 37.490.018/0001-29 CDA's Nºs 2014/1020480; 

2015/1154922; 2016/1345938; 2017/1530462. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.490,31 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027178-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027178-05.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:23:09 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. 

CNPJ/CPF Nº 37.490.018/0001-29 CDA's Nºs 2014/1020480; 

2015/1154922; 2016/1345938; 2017/1530462. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.490,31 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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 
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Nacional, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, em razão 

da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) 

ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme certificado pela 

Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação judicial acima, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi possível cumprir o 

despacho ordenatório da citação em razão do nome da Parte Executada 

constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema 

PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo 

desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) 

respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe 

e DJe) desta determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000604-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANGELO DE OLIVEIRA (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 1000604-76.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 17:29:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MANOEL ANGELO DE OLIVEIRA 

CPF Nº 208.508.919-49 CDA's Nºs 2012 / 0715597; 2014 / 1021742; 2015 

/ 1142555 VALOR DA CAUSA: R$ 2.014,01 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503150-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMAVITTAL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(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 0503150-98.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:10:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: FARMAVITTAL COMÉRCIO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME CNPJ Nº 11.302.542/0001-35 

CDA's Nºs 2012 / 0815460 2013 / 0933738 2014 / 0971482 2015 / 

1109189 VALOR DA CAUSA: R$ 2.587,93 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503150-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMAVITTAL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(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 0503150-98.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 17:10:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: FARMAVITTAL COMÉRCIO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME CNPJ Nº 11.302.542/0001-35 

CDA's Nºs 2012 / 0815460 2013 / 0933738 2014 / 0971482 2015 / 

1109189 VALOR DA CAUSA: R$ 2.587,93 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação, em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) que a(s) instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no 

Sistema PJe, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Não 

obstante a determinação judicial acima, foi certificado pela Secretaria 

deste Juízo que não foi possível cumprir o despacho ordenatório da 

citação em razão do nome da Parte Executada constante na petição inicial 

e CDA (s) ser diverso do informado no Sistema PJe. Eis o relato 

necessário. DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda 

imediatamente à RETIFICAÇÃO do polo passivo desta ação no Sistema 

PJe, conforme constam da petição inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), 

CERTIFICANDO-SE circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório da citação constante destes autos, 

CERTIFICANDO-SE. III. INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta 

determinação. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009723-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULITA CARVALHO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 177 de 428



VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009723-27.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2017 16:40:01 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULITA CARVALHO DO NASCIMENTO CNPJ/CPF Nº 

328.913.001-06 CDA's Nºs 1037514 1237572 1366660 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.001,45 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009723-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULITA CARVALHO DO NASCIMENTO (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 1009723-27.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2017 16:40:01 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULITA CARVALHO DO NASCIMENTO CNPJ/CPF Nº 

328.913.001-06 CDA's Nºs 1037514 1237572 1366660 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.001,45 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 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, não tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

em razão da Parte indicada na petição inicial e na(s) CDA (s) que a(s) 

instruiu (ram) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Não obstante a determinação 

judicial acima, foi certificado pela Secretaria deste Juízo que não foi 

possível cumprir o despacho ordenatório da citação em razão do nome da 

Parte Executada constante na petição inicial e CDA (s) ser diverso do 

informado no Sistema PJe. Eis o relato necessário. DECIDO. I. DETERMINO 

ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à RETIFICAÇÃO do 

polo passivo desta ação no Sistema PJe, conforme constam da petição 

inicial e da(s) respectiva(s) CDA(s), CERTIFICANDO-SE 

circunstanciadamente. II. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, CERTIFICANDO-SE. III. 

INTIME-SE o Município Exequente (PJe e DJe) desta determinação. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500420-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A 

(ADVOGADO(A))

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro OAB - MT0015074A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500420-17.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada. Pois bem. 

Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no Sistema 

RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em nome 

da parte executada, conforme extrato em anexo. No impulso do processo, 

determino venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimentos n. 12 e 81/2018/CM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008480-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-Gab., impulsiono 

o presente feito para intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a Contestação. Cuiabá-MT., 3/12/2018 Janeide 

Neves

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026955-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (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 DESPACHO Processo: 1026955-18.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: MITRA 

ARQUIDIOCESANA DE CUIABA Vistos, etc. Cumpra-se a sentença 

proferida em 30/11/2018. CUIABÁ, 3 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500420-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A 

(ADVOGADO(A))

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro OAB - MT0015074A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500420-17.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 
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MUNICIPAL EXECUTADO: FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES Vistos 

etc. Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada. Pois bem. 

Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no Sistema 

RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em nome 

da parte executada, conforme extrato em anexo. No impulso do processo, 

determino venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimentos n. 81/2018/CM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500677-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500677-42.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO 

PUBLICO Vistos, etc. Sindicato dos Trabalhadores No Ensino Público 

apresentou exceção de pré-executividade (id. 34375) aduzindo, 

resumidamente, que é entidade sindical legalmente constituída e registrada 

junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e, portanto, detentora de 

imunidade tributária, conforme previsto no art. 150, VI, “a”, “b” e “c” da 

CF/88. Assim, requereu seja reconhecida a inexistência de crédito 

tributário em seu desfavor. A excepta apresentou impugnação 

sustentando ausência de prova pré-constituída quanto à alegada 

imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, mormente 

diante da ausência de demonstração de preenchimento dos requisitos 

legais estabelecidos no art. 14 do CTN. Ainda, sustentou a legalidade do 

crédito fiscal, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos 

elencados na exceção de pré-executividade. Os autos vieram conclusos. 

É o necessário. Decido. A exceção de pré-executividade consiste em 

figura processual estabelecida pela doutrina em favor do devedor, 

facultando-lhe o direito do contraditório, incidentalmente, no processo 

satisfativo, independentemente da garantia do Juízo. É notório que na 

exceção de pré-executividade se mostra viável discutir apenas matérias 

de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz, tais 

como, questões envolvendo pressupostos processuais e condições da 

ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, pois 

neste meio de defesa não se abre oportunidade ampla para dilação 

probatória. Dito isto, pretende o excipiente/executado desconstituir o título 

judicial, sob o fundamento de que por se tratar de entidade sindical goza 

de imunidade tributária e, portanto, o crédito tributário originário de 

lançamento de IPTU não é passível de cobrança. Nesse caminho, observo 

que as alegações arguidas pela parte executada demanda produção de 

provas e cognição completa da matéria, mormente à vista da necessidade 

de comprovação do preenchimento dos requeridos do art. 14 do CTN, quer 

sejam: não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 

rendas, a qualquer título; aplicarem integralmente, no País, os seus 

recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manterem 

escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão. A propósito, a juntada 

de Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso – SINTEP/MT e de Certidões emitidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, por si só, não demonstram o preenchimento dos requisitos legais 

para fazer jus a imunidade tributária. Enfim, do que se dessume dos autos 

é a necessidade de dilação probatória, o que foge dos contornos traçados 

para a exceção, devendo a parte valer-se de instrumento adequado para 

possível desconstituição do crédito tributário. Nesse sentido: “ALEGAÇÃO 

DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FINS 

NÃO LUCRATIVOS. ESTATUTO SOCIAL. DOCUMENTO INSUFICIENTE 

PARA COMPROVAÇÃO DE PLANO DA ALEGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 

14 DO CTN E ART. 12 DA LEI N. 9.532/97. CUMULATIVAMENTE. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. CONGNIÇÃO RESTRITA. 

EXCEÇÃO INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO 

DO RECURSO. Somente é cabível a utilização da exceção de 

pré-executividade no processo executivo fiscal, quando se tratar de 

matérias cognoscíveis de oficio e que não demandem instrução probatória, 

a teor da Súmula 393 do STJ. Para averiguar se há ou não o 

preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da condição 

de entidade de assistência social sem fins lucrativos detentora da 

imunidade tributária alegada, faz-se imprescindível a produção de prova, 

inviável na estreita via da exceção de pré-executividade. Apenas a 

juntada do Estatuto Social não se pode comprovar, de plano, o 

preenchimento de todos os requisitos descritos no art. 14 do CTN e na Lei 

n. 9.532/97.” (TJPB – Acordão n. 09092140320068152001, 1ª Câmara 

Especializada Cível, Relator Des. Leandro dos Santos, julgado em 

12.04.2016). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, nos 

termos acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual[1]. No impulso do processo, manifeste-se a exequente quanto 

ao prosseguimento do feito, no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, sem a manifestação da parte, determino o arquivamento provisório, 

com baixa no relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimentos nº. 

81/2018/CM [1] Precedentes: TJRS - Apelação Cível Nº 70077780237, 

Segunda Câmara Cível, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

10/10/2018; TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70078388642, Segunda 

Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 26/09/2018; 

STJ: REsp 1185036/PE.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502216-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORILEU NUNES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0502216-43.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DORILEU NUNES DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Dorileu Nunes de Almeida apresentou exceção de pré-executividade (id. 

460639) aduzindo, resumidamente, a sua ilegitimidade ao argumento de 

que o imóvel descrito na presente execução (inscrição imobiliária nº 

01.5.31.045.0636.001), não é de sua propriedade. Ao final, pugnou pelo 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. A excepta apresentou 

impugnação sustentando que o excipiente descurou de comprovar que 

não é o titular do imóvel que deu origem a cobrança do IPTU, tampouco que 

terceiro seria o proprietário do imóvel com inscrição imobiliária nº 

01.5.31.045.0636.001. Ainda, sustentou a exigibilidade do crédito fiscal 

por conter a CDA os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, 

requerendo, deste modo, a improcedência dos pedidos elencados na 

exceção de pré-executividade. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Decido. A exceção de pré-executividade consiste em figura 

processual estabelecida pela doutrina em favor do devedor, 

facultando-lhe o direito do contraditório, incidentalmente, no processo 

satisfativo, independentemente da garantia do Juízo. É notório que na 

exceção de pré-executividade se mostra viável discutir apenas matérias 

de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz, tais 

como, questões envolvendo pressupostos processuais e condições da 

ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, pois 

neste meio de defesa não se abre oportunidade ampla para dilação 

probatória. Dito isto, pretende o excipiente/executado desconstituir o título 

judicial, sob o fundamento de que não é proprietário do imóvel com 

inscrição imobiliária nº 01.5.31.045.0636.001, logo não é o responsável 

pelo pagamento dos valores do IPTU ora em execução. Nesse caminho, 

observo que as alegações arguidas pela parte executada demanda 

produção de provas e cognição completa da matéria, sendo, portanto, 

adequada a discussão em ação de embargos do devedor e não por meio 

de mero incidente processual. A propósito, não foi juntado pelo excipiente 
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documento que demonstre que o imóvel com inscrição imobiliária nº 

01.5.31.045.0636.001 pertence à terceiro. Aliás, a certidão de interior 

juntada no id. 460641 não traz muito detalhes sobre o imóvel matriculado 

em seu nome, não havendo como apurar se tal imóvel não é o mesmo da 

indigitada inscrição imobiliária. Também não cuidou o excipiente de indicar 

qual seria a inscrição imobiliária do imóvel que lhe pertence. Enfim, do que 

se dessume dos autos é a necessidade de dilação probatória, o que foge 

dos contornos traçados para a exceção, devendo a parte promover a 

alegação de ilegitimidade no âmbito dos embargos à execução. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - 

IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REQUISITOS - ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE - FATO GERADOR. 1. O manejo da 

exceção de pré-executividade exige o cumprimento cumulativo de dois 

requisitos: a matéria deve ser suscetível de conhecimento ex officio e não 

necessitar de dilação probatória. 2. O fato gerador do IPTU permanece 

incólume, ainda que o imóvel esteja localizado em área de preservação 

permanente”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.542593-0/001, Relator(a): 

Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

31/07/2018, publicação da súmula em 09/08/2018) Ante o exposto, rejeito 

a exceção de pré-executividade, nos termos acima. Sem sucumbência, 

por se tratar de mero incidente processual[1]. No impulso do processo, 

manifeste-se a exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, 

determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório estatístico até 

nova manifestação (art. 40 da LEF). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimentos nº. 81/2018/CM [1] Precedentes: TJRS - 

Apelação Cível Nº 70077780237, Segunda Câmara Cível, Relator: Laura 

Louzada Jaccottet, Julgado em 10/10/2018; TJRS, Agravo de Instrumento 

Nº 70078388642, Segunda Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima 

Cerveira, Julgado em 26/09/2018; STJ: REsp 1185036/PE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028002-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO GUARIM NETO (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 1028002-27.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/08/2018 10:20:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERMANO GUARIM NETO CPF Nº 079.167.521-15 

CDA's Nºs 2015/1178306; 2016/1293750; 2017/1577209. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.556,43 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada 

nestes autos eletrônicos - PJe, contrariando o disposto no Art. 312 do 

CPC/2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a 

petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz 

quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado.” (negritei e grifei). Consigno que não se trata sequer 

de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos 

(PJe) a petição inicial como estabelecido nos artigos do Livro I, Titulo I, 

Capítulo II do CPC 2015 c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - 

A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e 

III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) em epígrafe. ISENTO DE 

CUSTAS, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980. INTIME-SE (PJe) 

imediatamente o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

que ‘protocolou’ a suposta exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também desta sentença a Parte 

Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do 

CPC/2015. PUBLIQUE-SE integralmente no DJe, para fins do § 3º do Art. 

205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e no Sistema PJe do Fórum 

Desembargador José Vidal. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA 

PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição Inicial 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. 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. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. – LEI Nº 6.830/1980 – 

LEF: Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas 

e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá 

de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a 

Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte 

contrária. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028001-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BOURET FILHO (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 1028001-42.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/08/2018 10:20:15 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDUARDO BOURET FILHO CPF Nº 006.898.231-34 

CDA's Nºs 2015/1131043; 2017/1490297. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.119,61 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... No 

caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nestes autos eletrônicos 

- PJe, contrariando o disposto no Art. 312 do CPC/2015, verbis: “Art. 312. 

Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, 

todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos 

mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.” (negritei e 

grifei). Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. 

Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial 

como estabelecido nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015 

c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará 

apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para 

a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida 

Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - 
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A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único 

documento, preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A 

produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na 

petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida constante da 

certidão, com os encargos legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO 

HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma 

vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a 

necessária petição inicial, devidamente instruída com a(s) CDA(s) 

respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL (PJe) em epígrafe. ISENTO DE CUSTAS, nos termos do 

Art. 39 da Lei 6.830/1980. INTIME-SE (PJe) imediatamente o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que ‘protocolou’ a suposta 

exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, por Carta 

AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE 

integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo 

recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e anotações na 

Distribuição e no Sistema PJe do Fórum Desembargador José Vidal. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial 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. 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. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 39 - A Fazenda Pública não 

está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027218-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAZOTRI CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(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 1027218-50.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2018 16:12:24 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TRAZOTRI CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME CNPJ Nº 14.923.957/0001-14 CDA's Nºs 

2015/1128276; 2016/1346978; 2017/1564018. VALOR DA CAUSA: R$ 

11.236,23 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... No 

caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nestes autos eletrônicos 

- PJe, contrariando o disposto no Art. 312 do CPC/2015, verbis: “Art. 312. 

Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, 

todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos 

mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.” (negritei e 

grifei). Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. 

Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial 

como estabelecido nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015 

c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará 

apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para 

a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida 

Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - 

A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único 

documento, preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A 

produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na 

petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida constante da 

certidão, com os encargos legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO 

HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma 

vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a 

necessária petição inicial, devidamente instruída com a(s) CDA(s) 

respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL (PJe) em epígrafe. ISENTO DE CUSTAS, nos termos do 

Art. 39 da Lei 6.830/1980. INTIME-SE (PJe) imediatamente o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que ‘protocolou’ a suposta 

exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, por Carta 

AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE 

integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo 

recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e anotações na 

Distribuição e no Sistema PJe do Fórum Desembargador José Vidal. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial 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. 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. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 39 - A Fazenda Pública não 

está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009435-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)
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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 1009435-45.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/04/2018 16:44:02 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PRIMESUL CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME CNPJ Nº 83.745.133/0002-03 CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 

10.969,74 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... No 

caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nestes autos eletrônicos 

- PJe, contrariando o disposto no Art. 312 do CPC/2015, verbis: “Art. 312. 

Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, 

todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos 

mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.” (negritei e 

grifei). Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. 

Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial 

como estabelecido nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015 

c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará 

apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para 

a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida 

Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - 

A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único 

documento, preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A 

produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na 

petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida constante da 

certidão, com os encargos legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO 

HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma 

vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a 

necessária petição inicial, devidamente instruída com a(s) CDA(s) 

respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL (PJe) em epígrafe. ISENTO DE CUSTAS, nos termos do 

Art. 39 da Lei 6.830/1980. INTIME-SE (PJe) imediatamente o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que ‘protocolou’ a suposta 

exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, por Carta 

AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE 

integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo 

recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e anotações na 

Distribuição e no Sistema PJe do Fórum Desembargador José Vidal. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial 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. 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. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 39 - A Fazenda Pública não 

está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026955-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (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 1026955-18.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2018 14:31:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA CPF Nº 

03.005.139/0005-40 CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 3.725,99 

SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... No caso em 

epígrafe, não há petição inicial anexada nestes autos eletrônicos - PJe, 

contrariando o disposto no Art. 312 do CPC/2015, verbis: “Art. 312. 

Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, 

todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos 

mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.” (negritei e 

grifei). Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. 

Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial 

como estabelecido nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015 

c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará 

apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para 

a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida 

Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - 

A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único 

documento, preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A 

produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na 

petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida constante da 

certidão, com os encargos legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO 

HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma 

vez que perante este Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a 

necessária petição inicial, devidamente instruída com a(s) CDA(s) 

respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, 

DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL (PJe) em epígrafe. ISENTO DE CUSTAS, nos termos do 

Art. 39 da Lei 6.830/1980. INTIME-SE (PJe) imediatamente o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que ‘protocolou’ a suposta 

exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, por Carta 

AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE 

integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo 

recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e anotações na 

Distribuição e no Sistema PJe do Fórum Desembargador José Vidal. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial 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. 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 
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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. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 39 - A Fazenda Pública não 

está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014880-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (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 1014880-44.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 11:24:59 EXEQTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT CNPJ Nº 04.019.608/0001-19 

CONTRIBUINTE Nº 320793 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 74943 CDA Nº 

2018/1587991 - venc. 12/08/2011 – ISSQN/2010 DÍVIDA Nº 1402492551 - 

PROC. ADM. Nº 92627/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 572.087,98- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL DISTRIBUÍDA EM 30/05/2018 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, via PJe, em relação à COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ Nº 

04.019.608/0001-19, tendo como objeto o recebimento do crédito 

representado pela CDA Nº 1587991 - venc. 12/08/2011, anexada com a 

inicial (ID 3367844), referente à falta de recolhimento ou recolhimento a 

menor de ISSQN (DÍVIDA Nº 1402492551 - PROC. ADM. Nº 92627/2015). 

Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Segundo disposição 

contida no Art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., que é o procedimento administrativo destinado a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu 

sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. Convém 

esclarecer que existem três modalidades de lançamento, a saber: o 

lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por 

homologação. A primeira espécie de lançamento, de ofício, é efetuada pela 

autoridade administrativa sem qualquer participação ou colaboração do 

sujeito passivo; a segunda, por declaração, o lançamento é efetuado pela 

autoridade administrativa mediante declaração fornecida pelo contribuinte 

ou por terceiro sobre matéria de fato indispensável para a sua efetivação; 

e a terceira, por homologação, ocorre quando o lançamento decorre da 

antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio exame da 

autoridade administrativa, que ao tomar conhecimento da determinação 

feita pelo sujeito passivo, homologa-a. Imperioso se ter em conta que o 

ISSQN é um tributo da terceira espécie acima, portanto sujeito a 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, e sua constituição definitiva 

ocorrerá na data da declaração espontânea do contribuinte à Autoridade 

Administrativa competente, conforme preceitua o Art. 150 do C.T.N., mas, 

em havendo inadimplência do Contribuinte, sem prévia declaração, deve 

ser aplicada a regra geral, efetivando-se o LANÇAMENTO DE OFÍCIO, a 

primeira espécie de lançamento acima, em conformidade com o Código 

Tributário Nacional, que dispõe: "Art. 149 - O lançamento é efetuado e 

revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: (...) II 

- quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e 

na forma da legislação tributária.” Na espécie, não havendo recolhimento 

espontâneo do ISSQN aos cofres municipais, o direito de a Fazenda 

Pública executar o crédito tributário constituído pelo lançamento oficial 

extingue-se após cinco anos, contados da notificação do lançamento, que 

se dá através do envio do carnê ao contribuinte ao seu endereço, sendo o 

termo inicial da prescrição a DATA DO VENCIMENTO estabelecido no 

respectivo CARNÊ DE PAGAMENTO. Ressalte-se que o entendimento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo 

(Tema 163), desde 2009, é de que o termo inicial do prazo decadencial 

deve ser contado de acordo com o estabelecido no Art. 173, inc. I, do 

CTN, ou seja, no ‘primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado’, que no caso presente é o dia 01 de 

janeiro de 2011, ex vi: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO 

ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. 

APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, 

§ 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal 

para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se 

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 

ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento 

antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo 

inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, 

inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: 

REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 

25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a 

decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no 

perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada 

por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra 

da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao 

lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento 

por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento 

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no 

Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210). 

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se 

pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" 

corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à 

ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a 

lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação 

cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, 

do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo 

decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário 

Brasileiro", 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; 

Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, 

págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição 

no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 

183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo 

sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de 

pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou 

adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis 

ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a 

constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. 

Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo 

em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco 

efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial 

desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ 08/2008.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

REsp 973.733/SC, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (negritei). 

Consigno que NÃO HÁ INFORMAÇÕES NA EXORDIAL, QUANTO À 

NOTIFICAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, sendo certo que segundo a CDA 

ora executada (ID 13367814) a constituição do crédito ocorreu na data de 

03/06/2016 e o seu vencimento o ocorreu em 12/08/2011, o que significa 

que o fato gerador ocorreu em 2010, contrariando o disposto nos Arts. 

142/144/145 c/c Art. 174 ambos do CTN, pois já haviam decorridos mais 

de cinco anos do fato gerador, verbis: “Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 
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ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Art. 144. O 

lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação 

e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou 

revogada. Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito 

passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do sujeito 

passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa, nos casos previstos no artigo 149.” Além disso, observo 

que entre a data do vencimento da CDA nº 1587991 – ISSQN/2010, qual 

seja, 12/08/2011 (ID 13367844), e a data da distribuição desta execução 

fiscal em 30/05/2018, já haviam decorrido mais de cinco anos 

APARENTEMENTE sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., com a redação da LCP nº 118/2005, a saber: “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; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

Sobre prescrição direta ou decadência do crédito tributário, o Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento: “TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

PROLAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA 

A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DO FENÔMENO 

PRESCRICIONAL. EFEITOS QUE RETROAGEM À DATA DA PROPOSITURA 

DA AÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 219, § 1°, DO CPC. (...). I. 

(...); II. (...). III. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 

1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação 

retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da 

prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. Da análise do voto 

condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a 

interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação 

quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder 

Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, AgRg no REsp 

1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 03/03/2015). IV (...). V. Agravo Regimental improvido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, AgRg no AREsp 

425.986/DF, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015). (negritei). Por outro 

lado, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., 

em seu Art. 156, inc. V, como causas extintivas do crédito tributário, 

podendo a PRESCRIÇÃO DIRETA ou DECADÊNCIA ser decretada de ofício 

pelo Juízo, conforme entendimento sumulado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, a saber: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação à CDA nº 1587991, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a 

exigibilidade total do crédito tributário executado, por força do caput do 

Art. 174 do C.T.N., acima transcrito, em razão da denominada decadência 

do crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106 ("Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência.”), porque o crédito tributário já não era mais 

exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz 

zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a 

certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão 

tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Min. ELIANA CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 

14/10/2008. ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inc. V, e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinados com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 

2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário inscrito na 

CDA nº 1587991, vencida em 12/08/2011 – ISSQN/2010 e, 

consequentemente, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO COM MÉRITO 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1014880-44/2018 - PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ Nº 

04.019.608/0001-19. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 1587991 vencida em 12/08/2011 - 

ISSQN/2010, 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.[7], 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, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME-SE (PJe) imediatamente o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a exordial, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também desta 

sentença a Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c 

Arts. 8º e 9º do CPC/2015. A seguir, com ou sem recurso voluntário, 

REMETAM-SE estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

para reexame desta sentença, conforme disposição contida no Art. 496 

do CPC/2015, uma vez que proferida sentença contra o Município de 

Cuiabá, cujo valor da causa (R$ 575.214,13 – ID nº 13367844) excede ao 

previsto no § 3º, inc. III do referido artigo, que é de cem salários mínimos, 

hoje R$ 937,00-, ou seja R$ 93.700,00- (noventa três mil e setecentos 

reais). PUBLIQUE-SE (DJe), conforme determina o § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

(grifei e negritei). Art. 142. Compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 

do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 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. § 1º O pagamento antecipado 

pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição 

resolutória da ulterior homologação ao lançamento. § 2º Não influem sobre 

a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, 

praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou 

parcial do crédito. § 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior 

serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, 

sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. § 4º Se a 

lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 

ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda 

Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 

definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de 

dolo, fraude ou simulação. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V - 

a prescrição e a decadência; ( ...) Parágrafo único. A lei disporá quanto 

aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior 

verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto 

nos artigos 144 e 149. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 241. Transitada em julgado a sentença 

de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão 
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ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. 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. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. – LEI Nº 6.830/1980 – 

LEF: Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas 

e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá 

de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a 

Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte 

contrária. - Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014884-81.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014884-81.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 11:26:01 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: E C A DESPACHANTE LTDA - 

MECNPJ/CPF Nº 08.836.423/0001-58 CDA Nº 2018/1587830 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº VALOR DA CAUSA: R$ 3.466,30 SENTENÇA 463 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, 

distribuída em 30/05/2018, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

relação à empresa E C A DESPACHANTE LTDA - ME - CNPJ Nº 

08.836.423/0001-58, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela CDA nº 1587830 - venc. 06/09/2017, referente ao não 

recolhimento ou recolhimento a menor de ISSQN, cujo Contribuinte é de nº 

734775469 e o valor atribuído à causa foi de R$ 3.466,30-. A Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente “em razão de existir outra ação idêntica nº 

1008153- 69.2018.8.11.0041, com os mesmo objeto ensejador deste 

executivo fiscal”, requereu a DESISTÊNCIA da ação, com fundamento no 

Art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil/2015 e artigo 26, da Lei n. 

6.830/80. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Sabe-se que 

a desistência do processo de execução é direito da Parte Exequente, face 

o Princípio do Dispositivo, pois o Credor é o senhor da conveniência da 

continuidade ou não da relação processual executiva, que tem como 

escopo apenas o recebimento do crédito, conforme preceitua o Art. 775 

do CPC/2015 (antes, Art. 569 CPC/1973), estando vedado ao Juízo impedir 

a realização da vontade do Credor, manifestada expressamente no pedido 

de desistência, cumprindo-lhe apenas homologar e extinguir o feito, por 

falta de interesse processual do Credor, ainda mais quando inexistiu a 

integração processual, com a citação válida da Parte Devedora, como no 

caso presente. Após análise conjunta, constato que realmente esta 

execução é IDÊNTICA à EXEC. FISC. Nº 1008153-69/2018- DIST.: 

28/03/2018, pois possui a mesma Parte, o mesmo objeto (CDA n. 1587830 

– venc. 06/09/2017) e o mesmo pedido, a qual foi despachada na data de 

31/08/2018 ( ID nº 15090032). Para o Código de Processo Civil 2015, ‘há 

litispendência quando se repete ação que está em curso’, ex vi § 3º Art. 

337. In casu configurado está o instituto processual da LITISPENDÊNCIA, 

que é condição negativa para que seja levada qualquer demanda ao 

Estado-Juiz, tendo por finalidade evitar que haja um segundo processo 

destinado a tutelar a mesma situação jurídica, cujo objeto foi demarcado 

por ação já ajuizada e, ainda, a evitar decisões judiciais contraditórias. 

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a 

configuração da litispendência, faz-se necessário a identidade de partes, 

de pedidos e de causas de pedir, em conjunto (“tríplice identidade”), ex vi: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A 

litispendência (repropositura de ação que está em curso), assim como a 

coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez 

configurado, implica na extinção do processo sem "resolução" do mérito 

(artigo 267, inciso V, do CPC). 2. A configuração da litispendência reclama 

a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido 

("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC). 3. 

(...). 4. (...). 4. Destarte, revela-se evidente a litispendência entre as ações 

mandamentais confrontadas, impondo-se a extinção do presente feito sem 

"resolução" do mérito, à luz do artigo 267, V, do CPC, razão pela qual não 

merece reforma o acórdão regional. 5. Recurso ordinário desprovido.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro LUIZ FUX, RMS 26.891/SE, julgado 

em 22/02/2011, DJe 07/04/2011). Negritei. Desta feita, a fim de evitar a 

ocorrência do “bis in idem”, que decorre da constatação da litispendência, 

nada mais resta a este Juízo a não ser homologar o pedido de desistência 

e extinguir este processo ainda não despachado, a teor do que preceitua 

o Art. 485, inciso V do C.P.C. 2015, a saber: ‘Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: V – reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; ... § 3o O juiz conhecerá de ofício da 

matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. ...’ (negritei). Ainda, 

constata-se que no presente caso INEXISTIU a integração indispensável 

para a validade da relação processual executiva, com a citação válida da 

Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, 

ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 

executado ou o interessado para integrar a relação processual. 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. Assim, não há que se falar em 

sucumbência, pois INEXISITU intervenção da parte executada não citada, 

aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. ISTO POSTO, 

com fundamento nos Arts. 354 e 485, inc. V e VIII e § 3º do CPC/2015[1] , 

HOMOLOGO pedido de desistência formulado pela Procuradoria Fiscal 

Exequente (ID 14446698) e DECLARO EXTINTA sem julgamento de mérito 

esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1014884-81/2018 - PJe, , ante a 

existência de LITISPENDÊNCIA com o Proc. Nº 1008153-69/2018- PJe, 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

devidamente qualificado, em relação à empresa E C A DESPACHANTE 

LTDA - ME - CNPJ Nº 08.836.423/0001-58, distribuída através do PJE em 

30/05/2018. Custas ex vi legis.[3] ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F[3] . 
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Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[2] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: ... V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; VIII - homologar a desistência da ação; 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [2] . 

Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. [3]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009347-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES MARCON VACHETINI (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 1009347-07.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/04/2018 16:19:49 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: TAMIRES MARCON VACHETINI CPF 

Nº 015.927.581-42 CDA Nº 2014/1065896 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.238,24 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC.... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela CDA descrita na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU. Foi determinada a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, pois “Com bases nos documentos acostados aos autos 

comprova-se que a parte executada não era proprietária do imóvel. Nesse 

diapasão, fora reconhecida a ilegitimidade passiva da Sra. THAMIRES 

MARCON VACHETINI, tendo sido realizadas todas as providências 

administrativas cabíveis ao caso. Por essa razão, as partes requerem a 

Desistência da Ação, com espeque no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, desonerando as mesmas do ônus da sucumbência e 

custas processuais, requerendo ainda a remessa dos autos ao cartório 

distribuidor para as devidas baixas.”, sic ID 13430738. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que a desistência do 

processo de execução é direito da Parte Exequente, face o Princípio do 

Dispositivo, pois o Credor é o senhor da conveniência da continuidade ou 

não da relação processual executiva, que tem como escopo apenas o 

recebimento do crédito, conforme preceitua o Art. 775 do CPC/2015 

(antes, Art. 569 CPC/1973), estando vedado ao Juízo impedir a realização 

da vontade do Credor, manifestada expressamente no pedido de 

desistência, cumprindo-lhe apenas homologar e extinguir o feito, por falta 

de interesse processual do Credor, ainda mais quando inexistiu a 

integração processual, com a citação válida da Parte Devedora, como no 

caso presente. Com efeito, da análise dos autos eletrônicos, observo que, 

apesar de ter sido determinada a expedição da carta de citação da Parte 

Executada, não há no feito eletrônico qualquer certidão da sua remessa e 

recebimento da Carta de Citação no endereço constante da inicial. Dessa 

forma, no caso presente INEXISTIU a integração indispensável para a 

validade da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISITU intervenção da Parte Executada não 

citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Ante o 

exposto, DEFIRO apedido de desistência da Fazenda Pública Municipal 

Exequente e consequentemente, com fundamento no Art. 39 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) c/c o Art. 485, inc. VIII e § 5º e Art. 775, todos do 

CPC/2015, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL acima. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe) imediatamente o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a exordial, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE 

também desta sentença a Parte Executada, por Carta AR, nos termos do 

Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. Não havendo recurso, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes 

autos, com as baixas e anotações na Distribuição e no Sistema PJe. 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 sentença, proferida em favor da Fazenda 

Pública Municipal Exequente, face ao seu pedido de extinção desta 

Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 22 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. 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; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2] . Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. [3] . Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... 

VIII - homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. [5]. Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. [6]. 

Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40614 Nr: 1888-42.2018.811.0082

 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: CONDOMÍNIO EDIFICIO MILÃO, MARCO SÉRGIO PESSOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ, POR MEIO DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNÍCIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação (fls. 67/84), no prazo legal.

2. Com ou sem impugnação, 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.

3. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.
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4. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33531 Nr: 958-58.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LUIZ TERUO 

MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 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, 26 de novembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35958 Nr: 2635-26.2017.811.0082

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS E LOCADORAS 

DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBURQUERQUE - PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Alaertes Techi - 

OAB:OAB/MT 5828

 Vistos.

O embargante manifestou-se requerendo a designação de audiência (fl. 

30).

 Assim, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa, bem como 

evitar qualquer alegação futura de cerceamento de provas, defiro a 

produção da prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência para o dia 22-04-2019 às 15h30, devendo 

as partes trazer o rol de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do 

CPC/2015 ou, não o fazendo estarem atentos à prerrogativa do artigo 455, 

§ 2º, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 1393-46.2003.811.0042 – Cód. 45037

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSÉ CARLOS GOMES SANTANA

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do acusado José Carlos Gomes 

Santana, Filiação: José Jorge Santana e Darcy Gomes Santana, data de 

nascimento: 16/02/1968, brasileiro, natural de Araçatuiba-SP, Endereço: 

Rua Mauricio Sampaio, nº 1237, Bairro: São José, Cidade: Nobres-MT, 

para que compareça, perante ao Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum 

da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155, no próximo dia 31 de JANEIRO de 

2019, às 13h30min, a fim de ser submetido a julgamento.

DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc. Designo o dia 31 de janeiro de 2019, 

às 13h30min, para a sessão de julgamento, pelo Tribunal Popular do Júri. 

Às providências.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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, , digitei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS/SUPLENTES

A Magistrada Monica Catarina Perri Siqueira - Juíza de Direito da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Presidente do Tribunal do Júri, na 

forma da lei etc...

F / A / Z S / A / B / E / R, a todos que tomarem ou tiverem conhecimento do 

presente edital, que, nos termos do artigo 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados nas sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, para comporem o conselho de sentença durante os 

meses de JANEIRO a partir do dia 21, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL, ano 

2019, ficando pelo presente edital convocados a comparecerem na 

referida data e horário, no Plenário do Tribunal do Júri, situado no edifício 

Desembargador José Vidal, Rua Desembargador Milton de Figueiredo 

Ferreira Mendes, s/n, CPA – Cuiabá-MT.

JURADOS

 1. ABENAIR DE ARRUDA COSTA GORGONHA

2. ADALTO ALVES SODRÉ

3. ADEMIR SOARES GUIMARÃES JUNIOR

4. ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ARRUDA

5. ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA

6. DEBORA DA ROCHA ZANINI

7. DIANA SILVA MAGALHÃES

8. EDSON NUNES

9. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

10. ENEIDE FERRERIA MENDES

11. ERONILDES MACHADO NASCIMENTO

12. FABIANA TOZI VIEIRA

13. FABIANE CRISTINA MAIA TEIXEIRA DIAS

14. FABIANE PEREIRA DUARTE LANGKAMMER

 15. FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS

16. FARIDE FERNANDES DA SILVA

17. FELIX GARCIA DUARTE

18. FERNANDO LUIZ MALHEIROS

19. FERNANDO VIEIRA DUARTE

20. FLAVIO DE AMRIM SILVA

21. GERALDO DE ALMEIDA PASSOS FILHO

22. GUSTAVO VIEIRA

23. HIELLEM SANTANA TELES

24. JASSON GABRIEL DE MORAES NETO

25. JOÃO NOLASCO DE SOUZA

26. JOÃO TARCISIO CORREA DE PAULA

27. JOSE GONÇALO DA SILVA

28. JUCILENE CONCEIÇÃO E AMORIM

29. LAERTE PEREIRA VUNJÃO

30. LENI PERIN

31. LIGIA MARIA DA SILVA MORAES

32. LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA

33. MARCIA RODRIGUES DE AMORIM FERREIRA

34. MARCOS ANTONIO MOREIRA ALVES

35. MARCUS VINICIARRUDA E SILVA

36. MARINA RODRIGUES NUNES

37. MARIO MARCIO MATOSO

38. MARISA DE FATIMA LEÃO CASTILHO

39. MARISTELA CRESTANI FAVA

40. MARISTELA MARANHÃO FONSECA

41. MARLON CRISTIANO DA SILVA

42. MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI

43. MICHELLE CUIABANO COSTA

44. MURILO FELIPPE REBELATO

45. NELY GOMES DE AMORIM

46. RICARDO MARTINS DOS SANTOS

47. ROBERTA DE AZEVEDO CARDOSO DA SILVA

48. ROBERTO GUEDES DOS SANTOS

49. ROBSON GILBERTO BRAGA

50. ROSA FIGUEIREDO

51. SELMA LUCIANE VENEG DA CONCEIÇÃO

52. SILVIO AUGUSTO CALDEIRA

53. TARSILA GIORDANO DE CARVALHO

54. THIAGO FELLIPE PRINCIPE FERREIRA
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55. WELLINGTON JOÃO GERALDES

Notifique-se, pois, a todos os jurados e suplentes acima mencionados 

para comparecerem à sala determinada, às Sessões do Tribunal do Júri 

desta Comarca, nos meses designados, enquanto durar as Sessões, sob 

pena de descumprimento da Lei n. 11.689, de 06 de junho de 2008 – 

Seção VIII – abaixo transcrita.

Função do Jurado

‘Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.’ (NR)

‘Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

I - o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II - os Governadores e seus respectivos Secretários;

III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV - os Prefeitos Municipais;

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII - os militares em serviço ativo;

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR)

‘Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.’ (NR)

‘Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.’ (NR)

‘Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR)

‘Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.’ (NR)

‘Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR)

‘Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR)

‘Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.’ (NR)

‘Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.’ (NR)

‘Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.’ (NR)

 E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o 

presente, que será fixado no lugar de costume, publicado na forma da Lei. 

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2018. Eu, ( ) Vânia Bruno, Assessora de 

Gabinete II da Primeira Vara Criminal que digitei e subscrevi.

Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

Kledson Doinysio de Oliveira Fidélis Itamar de Queiroz

Promotor de Justiça Advogado

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 6435-37.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA, 

WANDERLEI DE JESUS DUTRA, ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA 

OLIVEIRA, BELZAILTON AUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, EDUARDO MAHON - OAB:MT 6363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - 

OAB:8951, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6.693, TARCILA 

GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005, WALDIR CALDAS RODRIGUES - 

OAB:6591/MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar os patronos dos acusados a se 

manifestarem quanto as testemunhas não encontradas, arroladas na fase 

do art. 422 do CPP, nos endereços constante dos autos.

Decisão

AUTOS Nº 12583-59.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU/REEDUCANDO(S): Renato Pereira de Oliveira, Rg: 1120412-5 SSP MT 

Filiação: José Tomé de Oliveira e Ivanilda Pereira de Oliveira, data de 

nascimento: 24/02/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá/MT, Endereço: 

Rua Marabá, nº 86, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá/MT

FINALIDADE: Proceder a intimação do acusado RENATO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, para tomar ciência do r. despacho de fl. 385, na conformidade 

do despacho abaixo transcrito, para que no prazo de 10 (dez) dias, a 

juntada do instrumento procuratório, bem como informar o número da 

inscrição do seu advogado na OAB e o seu respectivo endereço 

profissional, sob a advertência de que diante de sua inércia, a sua defesa 

ficará a cargo da DEFENSORIA PÚBLICA.

 DESPACHO/DECISAO: "...Intime-se o acusado, pessoalmente ou por edital 

(conforme o caso) acerca da renúncia de fls. 384, para que no prazo de 

10 (dez) dias constitua outro advogado para representa-lo nestes autos, 

advertindo-o de que a sua inércia implicará na assistência da Defensoria 

Pública ou na representação de advogado dativo, se necessário. Para 

essa hipótese, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para promover 

a sua defesa. Intimem-se. Cumpra-se."

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

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

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 469597 Nr: 9506-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FALCÃO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 Vistos, etc.

Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 91 

dias inéditos entre os meses de junho a agosto de 2018 (fl. 65), em 

consonância com o parecer ministerial de fl. 67, declaro remidos 30 dias 

em seu favor, nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público 
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para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado aos 

autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

De outro lado, no cálculo de fl. 43 aponta que o recuperando irá atingir o 

requisito objetivo para a progressão regimental no dia 19.12.2018. 

Contudo, diante da nova remição é certo que o requisito objetivo para 

progressão regimental terá sido ultrapassado, motivo pelo qual determino 

seja oficiado à direção da unidade prisional requisitando a elaboração do 

estudo psicossocial e atestado de comportamento carcerário, no prazo de 

20 dias.

Sem prejuízo, designo audiência admonitória para o dia 19.12.2018, às 

08h00min.

Intime-se e requisite-se o recuperando.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 1346-38.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AMORIM DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:15304, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 Diante da portaria nº 1420/2018-PRES (anexo) que estabeleceu o horário 

de expediente das 7 às 14 horas no dia 19.12.2018 no TJMT e nas 

comarcas, altero o horário de início da audiência admonitória para às 08:00 

horas do dia 19.12.2018.

Requisite-se o recuperando e intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 376226 Nr: 17580-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370, MARCIO SALES DE 

FREITAS - OAB:7888

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena de MÁRCIO VIEIRA DOS SANTOS advindo 

da comarca de Rondonópolis/MT, o qual teve o seu regime de pena 

progredido ao semiaberto no dia 18.10.2018 (fls. 251/253).

No dia 26.11.2018 o presente executivo de pena foi distribuído a este 

Juízo.

Diante disso, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste, com posterior conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 144584 Nr: 11013-72.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDESON NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ...DA UNIFICAÇÃO 6. Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento 

da pena a ser executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos, 

tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se 

reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com 

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 15 anos, 02 meses e 25 dias 

de reclusão.7. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que 

até a data (29.11.2016) da juntada da última guia (fl. 249) o apenado 

cumpriu 05 anos, 04 meses e 12 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 

09 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do 

art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime 

fechado para o cumprimento da reprimenda.8. Fixo o dia 18.04.2015 

(última prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios 

(eventual alteração da data-base devido ao PAD ainda será 

analisada).DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA OU FOLHA-PONTO .6. Diante 

disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na 

recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 80 dias 

(relativos ao trabalho desempenhado de janeiro de 2018 a agosto de 2018 

– 242 dias) em favor do recuperando que deverão ser inseridos no novo 

cálculo de pena a ser realizado nos autos.17. Elabore-se cálculo de pena 

atualizado, dando-se, posteriormente vista às partes para manifestação 

(defesa e Ministério Público, nesta ordem).18. Após a elaboração do 

cálculo dê-se vista às partes para manifestar, com posterior 

conclusão.19. Por fim, tendo em vista que o requisito objetivo será 

preenchido apenas em 2020, 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.20. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535586 Nr: 27238-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. ADEMIR ROSA GOMES. 11.390

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 29/11/2018, às fls. 

257/270, nos autos acima mencionados, na qual o réu GILSON DA CRUZ 

PACHECO, foi condenado nas sanções do artigo 157, caput, c/c Art. 158, 

caput, do CP, à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês de reclusão e 

pagamento de 11 (onze) dias-multa, regime fechado, nos termos do art. 

33, parágrafo 2º, "b" e parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383053 Nr: 24946-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. RAFAEL AUGUSTO NARCISO DE R. MASACOTE. OAB/MT: 

16.911/O

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:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453292 Nr: 30467-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETERSON GONÇALVES MORAIS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO. OAB/MT: 21.143

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/02/2019, ÀS 14:35 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440602 Nr: 17165-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MARTIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/02/2019, ÀS 14:15 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 476155 Nr: 16023-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYARA KAWANE AMORIM GOMES, 

WELLITON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669 OAB/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. VALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA. OAB/MT: 2.669

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/02/2019, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Cientifique-se a defesa quanto a devolução da 

carta precatória de fls. 172.

Designo o dia 27/02/2019 às 13:30 horas para realização dos 

interrogatórios dos acusados. Intimem-se os acusados e defesa, 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452487 Nr: 29604-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAN JUNIOR PIZOTO, FABIANO 

HALAITHON RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10842, 

JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. JOSÉ ORTIZ GONSALEZ. OAB/MT: 4.066-B

DRA. IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ. OAB/MT: 10.842

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

18/02/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Processo em ordem, aguardando realização de 

audiência. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339067 Nr: 20502-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2030, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA. OAB/MT: 2030

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Após, interrogatório do Acusado e deliberação das 

Partes, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão: Homologo, para que 

surtam os efeitos legais a desistência formulada pelas Partes, no tocante 

à oitiva de suas testemunhas. Não havendo mais testemunhas para serem 

ouvidas, e por inexistir requerimento de diligência ulterior para ser 

cumprida, declaro encerrada a instrução processual. Diante do 

requerimento das Partes em não apresentarem os Debates Orais, bem 

como pelo fato de a instrução ter sido realizada em audiências distintas e 

pela complexidade do processo, que exige estudo minucioso para decisão 

final determino o prazo de CINCO DIAS, para as Partes, sucessivamente, 

apresentarem Alegações Derradeiras em forma de Memoriais, conforme 

dicção do art. 403, § 3º do Código de Processo Penal.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359426 Nr: 21946-65.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GAMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE .403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS. OAB/MT: 22243/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 4. 2 – Cumpra-se o disposto no 

item 7, com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no 

art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 544386 Nr: 35688-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR SILVA SOUZA, FABIO DE SOUZA 

CAMPOS, GABRIEL FERNANDES MAGALHAES, VICTOR MAYK 

MENDONÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111, PABLOPINHEIRO MARQUES - OAB:, SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA - OAB:

 Cód. 544386

Vistos etc.

Intime-se o acusado IGOR SILVA SOUZA novamente, para que constitua 

advogado, informando o nome completo, número da inscrição na OAB, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 05 

(cinco) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações 

mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.

Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado IGOR.

Cuiabá - MT, 30 de novembro de 2018.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em substituição

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 494308 Nr: 33568-05.2017.811.0042

 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): ALEF MARLON OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:12.937

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha pugnada pela defesa.

No mais, considerando a insistência do Ministério Público na oitiva das 

testemunhas faltantes (Laura, Edmir, Matheus e Victor), designo a data de 

28/05/2019, às 14h30min para audiência de continuação.

No mais, encaminhem-se os autos para manifestar acerca do pedido feito 

nesta oportunidade.

 Requisitem-se os policiais. Intimem-se as testemunhas. 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):

 Cod. Proc.: 494308 Nr: 33568-05.2017.811.0042

 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): ALEF MARLON OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:12.937

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 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 juntada de Ofício:

Ofício nº 2370-91166-2018 recebido via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183837961, da Segunda Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, com as informações:

1) Carta Precatória expedida com a finalidade de inquirição das 

testemunhas CLEVERSON MARTINELLI e VALDEVINO MARTINELLI foi 

distribuída sob nº 2084-92.2018.811.0023, código 91166.

2) Designação de audiência para inquirição das testemunhas a ser 

realizada no dia 05 de dezembro de 2018, às 16h, naquele juízo - Fórum 

na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 38, Bairro Centro, Peixoto de 

Azevedo-MT, fone 066 3575-2028.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 7990-79.2013.811.0042

 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): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, 

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência da juntada de Ofício:

"Ofício nº 2358-91411-2018 recebido via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183837934, da Segunda Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, com as informações:

1) Carta Precatória expedida com a finalidade de inquirição da testemunha 

arrolada pela Defesa, BRAULIO CASTRO CEZARIO, foi distribuída sob nº 

2233-88.2018.811.0023, código 91411.

2) Designação de audiência para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

17h30min, naquele juízo - Edifício do Fórum - Rua Pedro Alvares Cabral, nº 

38, Bairro Centro, Peixoto de Azevedo-MT, fone 066 3575-2028."
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433970 Nr: 10047-65.2016.811.0042

 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): CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT,  MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, Reginaldo Azevedo 

Zozomazoré, na pessoa de seu ADVOGADO, DR. ANDERSON ROSSINI 

PEREIRA - OAB:9086-B/MT, para no prazo de 8 dias apresentar alegações 

finais escritas, nos termos do art. 428 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 433970 Nr: 10047-65.2016.811.0042

 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): CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT,  MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS ETC.

Reitere-se a intimação das defesas para que no prazo de 8 dias 

apresentem alegações finais escritas, nos termos do art. 428 do CPPM.

Caso os advogados permaneçam inerte, intimem-se pessoalmente os réus 

para, no prazo de 8 (oito) dias, constituírem novos patronos e já 

apresentarem as alegações finais escritas, advertindo-os de que a 

ausência de apresentação de defesa importará na nomeação da 

Defensoria Pública para tal finalidade.

Persistindo a falta de apresentação das alegações finais escritas pelos 

réus, desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar às suas 

defesas, a qual deverá ser intimada para apresentação das alegações 

finais escritas em favor do réus.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506493 Nr: 45490-43.2017.811.0042

 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): SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

SILVA - OAB:13.752/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso desproveu o recurso de apelação interposto às fls. 

1634/1706 pelo réu Sebastião Inocente das Chagas, conforme acórdão de 

fls. 1745/1753 cumpra-se a sentença de fls. 1585/1597, expedindo-se a 

guia de execução definitiva.

Após, realizadas as devidas anotações e comunicações, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 544738 Nr: 36031-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428

 “Vistos, etc.

I- Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público, designo o dia 

13 de dezembro de 2018, às 14h00 para a realização do ato deprecado.

II – Comunique-se o Juízo Deprecante.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 83507 Nr: 4338-98.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA BATISTA ALMEIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, defiro o pedido de fl. 332, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411 do 

CPP, para dia 13 de dezembro de 2018, às 16 horas.

Façam-se, pois as intimações, comunicações e requisições necessários. 

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, 21 de setembro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543083 Nr: 34457-22.2018.811.0042

 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): WILLIAN HENRIQUE ALCÂNTARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:23.603

 Vistos, etc. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl.78), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o 

denunciado WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA como incurso 

nos artigos da “lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, às 15:20 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos 

autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534974 Nr: 26663-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO EMILIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal, ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de LEANDRO EMILIANO DE JESUS, ante a suposta prática do 

crime previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos. A defesa preliminar do 

acusado aportou à fl. 78/82 ocasião que optou por impugnar a inicial 

acusatória durante os debates orais e requereu a revogação da sua 

prisão preventiva, por entender ausentes os requisitos da constrição 

cautelar e que eventual condenação contra o réu seria fixada em regime 

diverso do fechado. Com vista dos autos, o representante do Ministério 

Público pugnou pelo INDEFERIMENTO do pedido (fl. 84/85). É o sucinto 

relatório. Decido. Considerando a ausência de preliminares ou questões 

prejudicais, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, neste momento, 

o princípio do in dubio pro societate. Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO a DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, dando o 

denunciado LEANDRO EMILIANO DE JESUS como incurso nos artigos da 

lex repressiva nela mencionados. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/02/2019, às 15:00 horas, para interrogatório do 

acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos autos. Para o ato 

instrutório, intime-se o acusado; testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor.[...] 

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva aforado pela 

defesa do acusado LEANDRO EMILIANO DE JESUS. No mais, proceda-se 

o necessário para realização do ato instrutório ora designado. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 544527 Nr: 35823-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DOS REIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Ante o exposto, data venia ao parecer ministerial, REVOGO O DECRETO 

DE PRISÃO PREVENTIVA até então prevalente ao denunciado LUCIANO 

DOS REIS PEREIRA, impondo-lhe o cumprimento das seguintes condições 

cautelares:I - Não se ausentar da Comarca onde reside por período 

superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo;II - Comunicar 

imediatamente a este Juízo qualquer mudança de endereço, devendo 

apresentar comprovante/declaração de residência atualizados no prazo 

de 48h após sua soltura;III - Comparecer mensalmente em Juízo para 

informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial 

nos autos, tudo isso sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, 

com a sintomática expedição de mandado de prisão em seu 

desfavor.Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do autuado 

LUCIANO DOS REIS PEREIRA, se por outro motivo não tiver que 

permanecer na prisão, devendo o meirinho responsável pelo cumprimento 

intimá-lo das condições ora impostas.Dê-se ciência ao MP e, após, 

aguarde-se a vinda do inquérito policial para imediato 

apensamento.Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525418 Nr: 17371-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586/0

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 –CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, ARIANE 

FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB/MT 12.586 da audiência designada 

para o dia 04/02/2019 às 13h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435510 Nr: 11747-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Junior - OAB:13822, Marcia Maria da Silva - OAB:8922A, Muryel de 

Campos Rodrigues - OAB:23044/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado Carlos 

Odorico Dorileo Rosa Junior, OAB/MT 13.822 para comparecer em 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/04/2019, às 

15h45min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 484668 Nr: 24352-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÂNDIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS.

 Tendo em vista que o Tribunal desproveu o recuso às fls. 145/151 e que 

já foi certificado o trânsito em jugado (fl. 155), expeça-se a guia de 

execução definitiva.

Após, realizadas as devidas anotações e comunicações, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360603 Nr: 23383-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA, CESAR ROBERTO ZILIO, SILVIO CEZAR CORRÊA 

ARAÚJO, FRANCISCO ANIS FAIAD, VALDÍSIO JULIANO VIRIATO, ALAOR 

ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, 

JULIANO CEZAR VOLPATO, EDÉSIO CORRÊA, DIEGO PEREIRA MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUT AMIDEN - OAB:, 

ANA MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081, Bárbara Leonor Bezerra - 

OAB:18.508, BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19512, BRUNO SAMPAIO 

SALDANHA - OAB:8764/MT, CÁSSIA ADRIANA FORTALEZA - 

OAB:12.908/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20993-O/MT, DÉLIO LINS E SILVA - OAB:OAB/DF 3439, DÉLIO 

LINS E SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/DF 16649, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:15.159, EDGAR ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA - 

OAB:2781/OAB-MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363/MT, EUSTAQUIO 

INACIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370, HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919, HUENDEL 

ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, ILIETE YUNG - OAB:16371, JOAO 
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BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOÃO VICTOR 

OLIVEIRA CANAVARROS - OAB:23.109/MT, JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, Larissa Lopes Bezerra - 

OAB:44550/DF, LÉO CATALÃ JORGE - OAB:17525, LUIZ ALBERTO 

DERZE V. CARNEIRO - OAB:15.074, MARCELA SILVA ABDALLA - 

OAB:22712/O, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VICTOR ALIPIO 

AZEVEDO BORGES - OAB:13975, VINICIUS ANDRADE MARINHO - 

OAB:20.915/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa do réu 

FRANCISCO ANIS FAIAD, para no prazo de 24 horas, apresentar os 

novos endereços das testemunhas Mauro Cesar Pereira e Flaviano Kleber 

Taeus Figueiredo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410939 Nr: 15653-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DIEGO DA SILVA RUST, OSDILON 

MELO FERREIRA, GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA, ANA PAULA 

LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT, ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4813/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, implusiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa dos réus 

ANA PAULA LIMA CARVALHO e OSDILON MELO FERREIRA, para que no 

prazo legal se manifestem acerca do artigo 402 do CPP conforme 

determinado às fls. 527/527v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482133 Nr: 21923-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 CERTIFICO que a Carta Precatória remetida para a comarca de Sorriso, 

para intimar a testemunha Zilaúdio Luiz Pereira, para ser ouvida em 

audiência designada naquele juízo, foi distribuida para a Segunda Vara 

Criminal em 18/06/2018. CERTIFICO ainda que foi expedido ofício n. 

1445/2018, em 28/08/2018, determinando o prazo de 60 (sessenta) dias 

para cumprimento e devolução da missiva. CERTIFICO por fim que em 

consulta ao site do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, foi 

verificado que a audiência para ouvir a testemunha está agendada para o 

dia 28/03/2019.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331495 Nr: 11925-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7.355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, implusiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogado de defesa do réu 

CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO, para que no prazo legal se manifestem 

acerca do artigo 402 do CPP conforme determinado às fls. 1.146.

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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 425192 Nr: 307-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA REGINA SANTANA 

NUNES - OAB:

 Destarte, superadas as preliminares arguidas, não havendo nos autos 

qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 12/03/2019 às 16h30min.Intimem-se o acusado, a vítima e as 

testemunhas arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via 

DJE.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 29 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.: 507789 Nr: 610-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ARAUJO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SANTANA VITORIANO 

- OAB:20095/O

 Cód. 507789.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado constituiu patrono nos 

autos enquanto o feito ainda se tratava de Inquérito Policial, oportunidade 

em que declinou seu endereço atualizado – fls. 51/53.

Desta forma, antes de analisar o requerimento ministerial retro, 

EXPEÇA-SE novo mandado de citação do réu, a ser cumprido no endereço 

constante na procuração de fl. 52.

Com a devolução do respectivo mandado, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 29 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.: 506931 Nr: 45909-63.2017.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SANTANA VITORIANO 

- OAB:20095/O

 Cód. 506931.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado constituiu patrono 

particular nos autos, suprindo, pois, sua intimação pessoal.

Desta forma, DOU O REQUERIDO POR INTIMADO da decisão concessiva 

de medidas protetivas em seu desfavor.

Ademais, em atenção ao parecer ministerial retro, EXPEÇA-SE novo 

mandado de intimação da requerente, a ser cumprido no endereço de fl. 

21.

Com a devolução do respectivo mandado, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS
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 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.: 436605 Nr: 12920-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAIR COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na Resposta à 

Acusação não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como que não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19/03/2019 às 13h00min.

INTIMEM-SE a vítima e as testemunhas, se arroladas.

REQUISITE-SE o acusado.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 465193 Nr: 5103-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FREDERICO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:14880

 VISTOS.

HOMOLOGO a desistência da oitiva da vítima, conforme requerimento do 

Ministério Público.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 23/04/2019 às 15h00min.

Intime-se o acusado através de seu patrono – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436493 Nr: 12797-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - CAMPUS 

PANTANAL - OAB:

 VISTOS. Considerando a ausência da vítima e do acusado, declaro 

prejudicada a presente audiência. REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público Estadual para manifestação acerca da certidão de fls. 112. Após, 

retornem-me conclusos. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 459343 Nr: 36781-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GUALBERTO NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9395/MT

 VISTOS. Considerando a ausência da vítima, tendo em vista que não foi 

expedido o mandado de intimação, declaro a presente audiência 

prejudicada. DESIGNO audiência de instrução para dia 20/02/2019 às 

14:45 min. INTIME-SE a vítima pessoalmente. Saem os presentes intimados. 

Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 447655 Nr: 24619-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES PAIVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB/MT 7920 - 

OAB:7920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370, RICARDO GOMES ALMEIDA - OAB:5.985

 VISTOS. Considerando a ausência da vítima, bem como das testemunhas 

Gilberto Rodrigues Pinto, Aime Cristiane Madureira Arruda e Emilia Peres 

Giroldo, declaro prejudicada a presente audiência. Desta forma, DESIGNO 

nova audiência de Instrução para o dia 27.02.2019 às 13h30m. Saem os 

presentes intimados. INTIMEM-SE a vítima e as demais testemunhas não 

presentes. INTIMEM-SE os Advogados da vítima constantes às fls. 48. Às 

providências. CUMPRA-SE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167872 Nr: 15169-69.2010.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COORDENADORIA DE PLANTÃO METROPOLITANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAUMIRE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM 

(Unic) - OAB:4428/MT

 Vistos etc.

I. Intime-se o Núcleo de Prática da Jurídica – UNIJURIS, para que no prazo 

de 10 dias, se manifeste sobre a certidão de fls. 112 verso, bem como que 

informe a conta bancário o indiciado para restituição do valor pago de 

fiança.

II. Sendo negativa a manifestação, remeta-se o presente feito de volta ao 

arquivo.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324126 Nr: 3439-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA ALVES LIRA 

RANGEL - OAB:10144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Vistos etc.

I. Quanto à manifestação do requerido de fls. 377/38, diga a parte ex 

adverso, no prazo de 10 dias, nos termos do disposto no art. 10, do CPC .

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 381979 Nr: 23809-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ARAUJO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Vistos etc.
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I. Defiro o pedido de fls. 206 e, por corolário, determino que no prazo de 03 

dias o patrono do acusado se manifeste sobre a certidão de fls. 200.

 II. Intime-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 488930 Nr: 28425-35.2017.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10572

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento do seu mérito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC e, por corolário, torno 

sem efeito as medidas protetivas concedidas initio litis.X.Após o trânsito 

em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.XI.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no 

feito.XII.Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XIII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532979 Nr: 24703-56.2018.811.0042

 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: CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, PRISCILA ZILIANI - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA BASTOS DE SOUSA - 

OAB:9841/MT

 V.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

homologo a desistência da ação e, por corolário, extingo o presente feito, 

ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 485, inc. VIII, do CPC.VI.Revogo 

as medidas protetivas deferidas em favor da autora.VII.Após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.VIII.Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

IX.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523586 Nr: 15577-79.2018.811.0042

 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: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB, ADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 43).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a autora para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação da requerente por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 326826 Nr: 6475-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA SAVA LEVENTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ANDRÉA MARTINS - 

OAB:39384/DF, MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDER MANOEL DE 

SIQUEIRA GODOY - OAB:16194/MT

 Autos n. 6475-43.2012.811.0042.

I. Defiro a expedição da certidão requerida pela vítima (fls. 207/208).

II. Cumpra o item III da sentença de fl. 205.

III. Cumprido os itens anteriores, nada sendo requerido, certifique o trânsito 

em julgado e arquive-se, com as baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 405565 Nr: 10106-87.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CINTRA MARDIROSSIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MIGUEL RENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933

 Autos n. 10106-87.2015.811.0042.

Em decorrência do desinteresse das partes na continuidade da presente 

ação – fl. 210, o presente feito deve ser extinto.

Posto isso, homologo a desistência, consequentemente, julgo extinto sem 

julgamento do mérito, o que faço na forma do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Eventuais despesas/custas judiciais pelo requerido.

Certificado o trânsito em julgado, proceda ao arquivamento deste feito com 

as baixas necessárias.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037131-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. K. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. R. P. P. G. D. E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037131-56.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ANA PAULA KUHN 

IMPETRADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer que promove Ana Paula Kuhn em 

face do Estado de Mato Grosso, na qual pretende obter liminar para 

fornecimento de "(...)fármaco Enoxaparina 60 mg (...) conforme prescrição 

medica". Aponta que possui uma mutação genética MTHFR (Polimorfismo 

da Enzima Metileno-Treta-Hidro-Folato-Redutase), portadora de trombofilia, 

entupimento das vias sanguíneas, que causa trombose venosa e está 

gravida. O parecer de id ID. 16285770, emitido por farmacêutica do Núcleo 

de Apoio Técnico - NAT, informa que “até o momento o Ministério da Saúde 

não publicou Protocolo Clinico.”. Preceitua o artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil 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”. Os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que IMPÕE ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, 

assegurando, assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de 

medicamentos, realização de exames, intervenções cirúrgicas, e 

procedimentos destinados ao adequado tratamento médico. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência ou evidência, para as 

hipóteses em que a pretensão não está incluída na política pública de 

dispensação estabelecida na gestão tripartite dos entes federativos, deve 

estar comprovado documentalmente a excepcionalidade do caso 

concreto, o que se evidencia na hipótese. O relatório médico, acostado no 

id 16195694 - Pág. 3, indica que é imprescindível e de caráter de urgência 

que a paciente faça uso da medicação pleiteada. O documento também 

atesta que o medicamento pleiteado apresenta maior nível de segurança 

durante a gestação em comparação com a Heparina não fracionada (que 

é a que o Sistema Único de Saúde disponibiliza), tendo menor risco de 

efeitos colaterais como sangramento e plaquetopenia. Desse modo, a 

prova documental carreada demonstra, aparentemente, que está 

caracterizada a excepcionalidade pois, segundo o atestado médico o 

quadro clínico identificado na autora não responde ao tratamento dentro 

do protocolo disponível. Trata-se de pessoa hipossuficiente, conforme 

declarado. Não há, no parecer do NAT, informações quanto a ausência de 

registro do medicamento na ANVISA ou que demonstre que a prescrição 

não tenha observados os usos autorizados pela agência. Atendidos, 

portanto, os requisitos fixados pelo Superior Tribunal e Justiça no REsp 

1657156. Desse modo, nessa fase preliminar, de cognição sumária e não 

exauriente, tem-se que estão preenchidos os requisitos próprios à 

concessão da tutela provisória para assegurar, conforme a prescrição 

médica, o acesso da paciente ao tratamento indicado. Atualmente a 

probabilidade do direito decorre do quadro descrito e o perigo de dano se 

identifica ante a possibilidade de risco de agravamento do quadro clínico 

da parte autora. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO 

o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Estado de 

Mato Grosso que, no prazo de 10 dias, forneça a autora ANA PAULA 

KUHN, CNS nº 201.3446.0094.0006, o medicamento "enoxaparina 60mg", 

conforme prescrição médica, até 45 dias após o parto ou ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa diária. Intime-se o 

requerido para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o 

servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Farmácia de 

Demanda Extraordinária, ou outro responsável legal para conhecimento e 

adoção das providências necessárias a dispensação, com a urgência que 

o caso requer. Ante as condições clínicas da parte autora, dispenso a 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido para, querendo, 

contestar, no prazo de 30 dias (Enunciado 1), e apresentar os 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Decorrido o prazo para contestar intime-se 

a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos para a sentença. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000879-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLEUNICE DOMELIDE DA 

SILVA FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por CLEUNICE DOMELIDE DA 

SILVA FERREIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a conversão em pecúnia da Licença Prêmio referente ao 

exercício dos quinquênios de 2002/2007 e 2007/2012. A parte autora 

requer: "No mérito, seja a presente ação julgada totalmente procedente 

condenando o Estado a pagar a Requerente 06 (seis) meses de 

licença-prêmio não gozadas referente ao quinquênio compreendido entre 

05/2002 a 23/05/2007 e 24/05/2007 a 23/05/2012, cujo valor perfaz a 

importância de R$ 56.249,34 (cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e 

nove reais e trinta e quatro centavos), devidamente acrescido de juros a 

partir da citação, correção monetária desde a data da aposentação, e sem 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária (Súmula 

136-STJ e STJ, AgRg no Ag 1181310 / MA, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 26/08/2010)". Quanto a correção monetária deve a 

parte autora apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado conforme a 

pretensão, até a data do ajuizamento, para fins de adequação do valor da 

causa e avaliação da competência. Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para adequar o valor 

da causa aos termos do pedido e manifestar-se expressamente acerca de 

eventual renúncia para compatibilização ao teto dos juizados, nos termos 

da Lei 12.153/09. Após, conclusos. Intime-se Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002505-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1002505-68.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: VICTOR GUILHERME MOYA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de honorários advocatícios dativos proposta por VICTOR 

GUILHERME MOYA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Tendo 

em vista que o título executivo juntado no id. 9850308 não possui selo de 

autenticidade, converto o julgamento em diligência a fim de intimar a parte 

exequente a juntar certidão de crédito com selo de autenticidade, dando 

cumprimento ao disposto no art. 10, II, da Lei n° 7603/2001, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do 

Amaral Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HUMBERTO FRAGOSO LIMA (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 
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Data: 21/02/2019 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de 

urgência . Indefiro o pedido de tutela cautelar de exibição de documento 

em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/09. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO, com as advertências legais e intime-se para apresentar a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em substituição legal ”. 

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: 1002705-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO (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: 21/02/2019 Hora: 12:00 , 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; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de 

urgência . Indefiro o pedido de tutela cautelar de exibição de documento 

em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/09. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO, com as advertências legais e intime-se para apresentar a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em substituição legal”. 

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: 1002707-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE (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: 26/02/2019 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de 

urgência . Indefiro o pedido de tutela cautelar de exibição de documento 

em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/09. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO, com as advertências legais e intime-se para apresentar a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei 12.153/2009). Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em substituição legal ”. 

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: 1002236-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/02/2019 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Recebo a emenda a inicial. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em Substituição 

Legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002573-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 26/02/2019 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002571-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLEIDES LEILA BATISTA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/02/2019 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002778-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 26/02/2019 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002757-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/02/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002758-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DAYANE CARVALHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 26/02/2019 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002759-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/02/2019 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002760-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002761-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEIXEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503379-18.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO PATRICK NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503379-18.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EDIPO PATRICK NEVES 

REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para ciência do teor da petição de id 16705799/ FUNCAB e adoção 

das providências pertinentes, nos termos do edital do certame, bem como 

para se manifestar, no prazo de 60 dias, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo para manifestação conclusos para a extinção do 

processo pelo cumprimento da obrigação. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 
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substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503228-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANASTACIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0017534A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503228-52.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO ANASTACIO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença de 

obrigação de fazer. Alega o exequente que a obrigação segue 

descumprida e requer aplicação de multa. Verifica-se que se trata de 

execução definitiva do acórdão de ID 10891226, proferido em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, cujo ementa é a seguinte: “E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – 

CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXIGÊNCIA DE IDADE 

MÁXIMA DE VINTE E CINCO (25) ANOS – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – 

APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014 – EFEITOS 

RETROATIVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Constato que a Lei Complementar nº 580/2016, acrescentou o 

art. 204-A à Lei Complementar Estadual nº 555/2014, prescrevendo 

efeitos retroativos ao art. 11, II, da referida lei (limite de idade), que passa 

a exigir a idade mínima de 18 (dezoito) anos e no máximo de 35 (trinta e 

cinco) anos para ingresso na carreira militar. Assim, diante da causa 

superveniente ocorrida no presente caso, deve ser aplicado o referido 

dispositivo em favor do Reclamante, para que ocorra a reinserção do 

mesmo ao certame, observando-se rigorosamente a ordem de 

classificação dos demais candidatos. Recurso conhecido e provido. É 

como voto.” Como se observa, além da declaração de nulidade do ato a 

Turma Recursal Única determinou a reinserção do autor no certame, 

observando-se rigorosamente a ordem de classificação dos demais 

candidatos. O art. 12, da Lei 12.153/09 determina a forma de cumprimento 

da decisão condenatória da obrigação de fazer. O requerido Estado de 

Mato Grosso foi regularmente intimado para cumprir a obrigação (id 

13197016). No id 14644842 consta a comprovação de que foi possível a 

comunicação em relação à FUNCAB. Desse modo expeça-se carta 

precatória para a devida comunicação à litisconsorte FUNCAB, mormente 

porque segundo o documento de id 134973 o candidato exequente está 

paralisado na 5ª fase do certame (investigação funcional e documental) – 

item 12 do Edital (id 134960), cuja execução não está a cargo do Estado 

de Mato Grosso, mas da primeira requerida. Desse modo não há que se 

falar ainda em mora do Estado de Mato Grosso a justificar imposição de 

astreinte, haja vista a disposição editalícia quanto a obrigação específica 

de execução da fase do certame, a qual é inclusive necessária para 

assegurar o integral cumprimento do acórdão no que tange a observar-se 

“rigorosamente a ordem de classificação dos demais candidatos.”. É de se 

esclarecer que 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. Nesse contexto, o 

cumprimento da decisão definitiva passa, necessariamente, pela avaliação 

a que alude o item 12 do Edital do concurso, cujo encargo incumbe à 

FUNCAB. Ante o exposto, indefiro o pedido de imposição de astreinte em 

face do Estado de Mato Grosso e determino a expedição de carta 

precatória para a regular comunicação da litisconsorte FUNCAB para 

cumprir a obrigação de fazer, nos termos do despacho de id 12225108, 

submetendo o autor, no prazo de 15 dias, 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 litisconsorte ESTADO DE MATO GROSSO, no 

mesmo prazo, para que o candidato, se não eliminado por causa diversa 

do critério etário, possa prosseguir no certame, observando-se a ordem 

de classificação (conforme determinado no acórdão). Com nova 

manifestação de qualquer das partes, conclusos 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 
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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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002609-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE OAB - MT21909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (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: 

1002609-26.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO SANTANA YULE 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre eventual 

continência ou litispendência parcial destes autos com o de n.º Pje 

1000142-74.2018.8.11.0001, em tramite neste juízo, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Após, conclusos Intime-se. Cumpra-se. 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: 1002781-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/02/2019 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002762-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT17386/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: 21/02/2019 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002763-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001886-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI COUTO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001886-07.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NORMA SUELI COUTO SALES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais, proposta por Norma Sueli Couto Sales, em desfavor do 

Município de Cuiabá, onde pugna pela conversão da licença prêmio em 

pecúnia. Citado, o Requerido não compareceu na audiência de conciliação, 

porém apresentou contestação. Considerando indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015, deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide. A pretensão da requerente diz respeito à conversão das licenças 

prêmio dos quinquênios 1996/2001 e 2001/2006. A Lei Complementar 

Municipal n.º 093/2003 (Estatuto do Servidor Público – publicado na gazeta 

municipal nº 637 de 04/07/03), em seu artigo 192, extingue o beneficio de 

licença prêmio, senão vejamos: Art. 192 Ficam extintos no serviço público 

municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de 

serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou 

de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, 

abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie 

remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer 

leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá 

(g.n.). (...) Art. 199 Esta Lei Complementar entra em vigor após a "vacatio 

legis" de 90(noventa) dias de sua publicação. Nota-se que a referida lei 

extinguiu, de forma expressa, a licença prêmio. Assim, é incontestável que 

não há direito adquirido a regime jurídico administrativo[1]. Dessa maneira, 

a licença prêmio do quinquênio 2001/2006 não possui eficácia a ensejar a 

conversão em pecúnia. Com relação ao quinquênio 1996/2001, por ser 

pretérito à modificação da lei, pode ser objeto de conversão. É cediço que 

a licença prêmio gera o direito da conversão em pecúnia, por não ter 

usufruído durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o 

servidor público, em razão da aposentadoria, não poderá mais gozar, 

razão em que o prazo prescricional se inicia a partir de sua aposentadoria. 

A propósito: RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA 

EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA 

EFETIVADA - DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO 

GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo 

prescricional não se inicia no momento em que a autora poderia usufruir 

do benefício da licença prêmio, se concedido, mas sim a partir da 

aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos 
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períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não foram computados 

em dobro quando da aposentadoria, os referidos períodos devem ser 

pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJMT RI 916/2013, 

DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014). E diz ainda a Súmula 09: A contagem da 

prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio 

não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, 

tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor 

público. (Aprovada em 19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À MATÉRIA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO). Ademais, o valor da 

indenização da licença prêmio tem como base a remuneração do servidor, 

devendo no caso concreto considerar os vencimentos da parte 

requerente do mês anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata 

de mera conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização 

e como tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu 

descanso regular, justo é que o Estado lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, 

Recurso Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando 

de Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014) Extrai-se dos autos que a 

parte requerente se aposentou em 28/01/2010, bem como apresentou 

ficha financeira (id. 14192724) e juntou o processo administrativo que 

reconheceu o direito à licença prêmio de 1995/2000 e 2000/2005 (id. 

14192685). Extrai-se dos autos que a parte requerente se aposentou em 

08/03/2018 (id. 14589317 pg. 1); juntou a ficha financeira do mês 02/2018, 

tendo como proventos o valor de R$ 3.902,40 (id. 14589322); e juntou a 

publicação do reconhecimento da licença prêmio (id 14589303 e 

14589310). Verifica-se que a parte requerida na contestação não invalida 

tais documentos e nem junta comprovante de pagamento, portanto 

incontroverso. Deste modo, a parte requerente faz jus à percepção em 

espécie pela não utilização da referida licença, pois constitui a única forma 

de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa 

da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido. (Precedentes: 

Acórdão n.644986, 20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 

14/01/2013. Pág.: 219; STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 2º Turma, DJ 22/05/2013). Nesse raciocínio, dispõe a 

Súmula 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em 

pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso 

temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do 

ente público. (Aprovada em 19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À 

MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO). Posto isto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte requerente, 03 (três) 

meses a título de Licença Prêmio convertida em pecúnia referente ao 

exercício do quinquênio de 1996/2001, no valor de R$11.707,20 (onze mil 

setecentos e sete reais e vinte centavos), acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data da citação, e, de 

correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da aposentadoria, nos 

termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 870947/SE, limitando o valor da execução ao teto 

dos Juizados Especiais. Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal [1] Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO 

CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 

APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE 

FINANCEIRA. LEI COMPLEMENTAR 43/1992 DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE 

REAJUSTE DE VANTAGEM INCORPORADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

NÃO CONHECIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, 

conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido da 

decisão embargada. II – Consoante a jurisprudência desta Corte, inexiste 

direito adquirido de servidor público à permanência do regime legal de 

reajuste de vantagem incorporada. III – Embargos de divergência não 

conhecidos. (RE 239451 EDv, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 

DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015266-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015266-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSA FERREIRA 

DAMASCENO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se 

o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por 

Rosa Ferreira Damasceno, em desfavor do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá, almejando que seja transferida para a internação em 

UTI. No interim da demanda o requerente faleceu. A medida liminar foi 

deferida em sede de plantão conforme decisão de id n. 13487517. Passo 

ao julgamento. Consta a informação de que o requerente veio a óbito. 

Prima facie, impõe-se consignar que a presente actio tinha por objetivo a 

proteção dos interesses de Rosa Ferreira Damasceno, constituindo-se em 

ação personalíssima e intransferível, uma vez que se trata de direito 

fundamental à saúde. Nestes casos, ocorrendo o falecimento da parte 

autora, o processo deverá obrigatoriamente ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, já que ausente o titular do 

direito material objeto da lide. A respeito da intransmissibilidade do direito 

material, colaciono entendimento do ilustre doutrinador Nelson Nery Júnior: 

“Na verdade a causa de extinção do processo é a intransmissibilidade do 

direito material posto em juízo e não da ação. Quando falecer a parte 

(autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por 

expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do 

mérito.” (Código de Processo Civil anotado e legislação extravagante. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505) A jurisprudência formada em 

nossos Tribunais vem corroborando o entendimento aqui esposado, 

litteris: “EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - REMOÇÃO E INTERNAMENTO DE MENOR COM DOENÇA GRAVE - 

MEDIDA LIMINAR CUMPRIDA - POSTERIOR FALECIMENTO DA CRIANÇA - 

SENTENÇA DE MÉRITO PROCEDENTE - QUESTÃO DE ORDEM - DIREITO 

INTRANSMISSÍVEL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE 

EXISTÊNCIA DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CASSADA. Em se tratando de 

direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento da menor, 

autora da demanda, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato 

judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência 

do processo, acarretando sua extinção anômala.” (QUARTA CÂMARA 

CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO Nº 102496/2008 - CLASSE CNJ - 199 - 

COMARCA DE SINOP. Data de Julgamento: 09-3-2009) “PROCESSUAL 

CIVIL. FALECIMENTO DO AUTOR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Ministério Público é parte legítima para pleitear em 

nome próprio, a favor de pessoa idosa, o fornecimento de medicamentos 

por expressa previsão legal (Lei 10.741, art. 74, III). Preliminar rejeitada. 2. 

Legitima-se o Estado do Rio Grande do Sul, passivamente, em demanda 

que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos porque, a teor do art. 

198, parágrafo único, da Constituição Federal, ostenta responsabilidade 

solidária para tal prestação. Preliminar rejeitada. 3. Ocorrendo a 

falecimento do autor e versando a ação sobre direito personalíssimo, 

intransmissível, pois, impõe-se a extinção do processo sem julgamento de 

mérito, na forma do art. 267, IX, do Cód. de Proc. Civil. Em que pese a 

omissão do atual CPC, contrastando com o vetusto CPC de 1939, cujo art. 
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64, § 2°, recomendava ao juiz levar em conta o advento do fato 

superveniente na condenação nas despesas processuais e nos 

honorários, extinto o processo com base em fato que impõe a perda do 

objeto da demanda (Erledigung), surgido supervenientemente à 

propositura, responderá pelos ônus da sucumbência a parte que, sem tal 

fato, acabaria por ser vencida. Lições da doutrina alemã e italiana. 4. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO.” (Apelação 

Cível Nº 70015829823, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Araken de Assis, Julgado em 02-8-2006) Frente ao exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER nos termos do artigo 485, IV e IX, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037919-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO TEIXEIRA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1037919-07.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO RICARDO TEIXEIRA DE 

SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

CUIABA CAMARA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por 

Paulo Ricardo Teixeira de Souza Rodrigues, em desfavor do Município de 

Cuiabá e da Câmara Municipal de Cuiabá, alegando que exerceu o cargo 

de assessor parlamentar na Câmara de Cuiabá e que teve rescindida a 

relação jurídica, razão pela qual almeja o recebimento do aviso prévio 

indenizado, 13º salário proporcional, terço constitucional de férias, bem 

como o pagamento da multa do §8º do art. 477 da CLT e contribuição 

previdenciárias do todo, por todo o período laborado. Citados, os 

requeridos não compareceram na audiência de conciliação, porém 

apresentaram contestação. Deixo de aplicar os efeitos da revelia em face 

da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 

345, inciso II, do CPC/2015. Passo ao julgamento. I. PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ Alega o requerido 

Câmara Municipal de Cuiabá-MT quanto à sua ilegitimidade passiva. O STJ 

já fixou entendimento que as casas legislativas são órgãos integrantes de 

entes políticos e têm capacidade processual limitada, podendo atuar 

apenas na defesa de interesses estritamente institucionais, veja-se: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR CÂMARA MUNICIPAL PARA 

DISCUTIR RETENÇÃO DE VALORES DO FPM. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Não 

havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não 

fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A Câmara Municipal não 

possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, a qual 

lhe autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses 

estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao 

funcionamento, autonomia e independência do órgão, não se 

enquadrando, nesse rol, o interesse patrimonial do ente municipal. Nesse 

sentido: REsp 1.164.017/PI, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 

6.4.2010. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1429322/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/02/2014, DJe 28/02/2014) Assim, entendo pela ilegitimidade da Câmara 

Municipal de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda. II - MÉRITO 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide. É cediço que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê 

expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o 

provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar 

de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em 

caso de excepcional interesse público, senão vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Ademais, 

a nomeação para cargo comissionado e sua exoneração, é ato 

discricionário, sendo desnecessária a sua motivação, sendo regido em 

regra, pelo regime jurídico-administrativo. Neste sentido o servidor público 

investido em cargo comissionado, não faz jus ao aviso prévio, multa pela 

CLT, e a outros benefícios da legislação trabalhista, a não ser aquelas 

disposições do artigo 7º da CF/88 que, por força do §3º do art. 39, foram 

estendidas aos servidores públicos. Esse é o entendimento da 

Jurisprudência dominante. Vejamos: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS E INSALUBRIDADE – PREJUDICIAL DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – ATO DE 

NOMEAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO – ÍNDOLE ADMINISTRATIVA DO 

VÍNCULO – NÃO PERCEPÇÃO DO FGTS – (...) AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE E REFLEXOS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. A competência da Justiça Estadual para 

processar as demandas instauradas entre o Poder Público e os seus 

servidores é pacificada nos tribunais superiores e descabe a 

reapreciação da questão, quando já decidida em decisão definitiva no TRT 

competente. O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor 

nomeado para o provimento de cargo em comissão tem caráter precário e 

transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela 

dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, 

às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais 

assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 

3o da Lei Maior. A contratação para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, não viola o acesso ao Serviço Público, por 

concurso, e tem autorização na Carta Magna (CRF, art. 37, IX); sendo 

válido, descabe falar em direito ao levantamento do depósito de FGTS, nos 

termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. Se o Termo de Rescisão do 

Contrato Comissionado, entabulado entre as partes litigantes demonstra o 

pagamento da remuneração correspondente, do adicional de insalubridade 

e do 13o salário, é descabida a pretensão de seu recebimento. (TJMT Ap 

110636/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 

12/07/2017) APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CARGO 

COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO — FUNDO DE 

GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. O ocupante de cargo em comissão de livre nomeação 

e exoneração a que se refere o artigo 37, II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil não faz jus ao recolhimento dos depósitos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pela dispensa do cargo. 

Recurso provido. (Ap 134415/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016) negritei Com relação 13º salário 

proporcional, terço constitucional de férias, e contribuição previdenciárias 

do todo, verifico que os valores já foram pagos, nos termos do documento 

de id n. 13518274. Diante do exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade 

passiva da Câmara Municipal de Cuiabá e determino sua exclusão da lide e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial, e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 
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Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001590-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001590-82.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA MADALENA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais, proposta por Maria Madalena Pereira, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a conversão em 

pecúnia da Licença Prêmio referente ao exercício do quinquênio de 

1980/1985, 1985/1990, 1990/1995, 1995/2000. Citada, a parte requerida 

não compareceu à audiência de conciliação, porém apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. I.I PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO Infere-se que o requerente foi 

aposentado em 28/07/2010, sendo que na mesma data protocolou pedido 

administrativo para o recebimento da licença prêmio, porem até o momento 

não recebeu os valores. Assim, o prazo prescricional restou suspenso na 

data de 28/07/2010, retornando apenas em 17 de setembro de 2014, 

oportunidade em que foi prolatada decisão no processo administrativo, 

concedendo o beneficio ao requerente. Desta feita, considerando a 

suspensão do prazo prescricional, entendo que a pretensão do 

requerente não se encontra prescrita, motivo pelo qual afasto a preliminar 

levantada. II. MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Verifico que a requerente é servidora 

pública aposentada no cargo de Técnica Administrativa Educacional – 30, 

razão pela qual pugnou pela conversão em pecúnia da Licença Prêmio 

referente ao exercício do quinquênio de 1980/1985, 1985/1990, 

1990/1995, 1995/2000. O pleito da requerente não assiste razão, visto que 

o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no 

sentido de que o servidor público com estabilidade extraordinária não 

desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público por 

meio de concurso e integra aos quadros de carreira na Administração 

Pública. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal também se posicionou 

que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, portanto, 

não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam 

privativos de seus integrantes, confira: “EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E 

REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. 

EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE 

INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO 

ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA 

DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. 1. 

Servidor contratado para o cargo de carreira integrante do Poder 

Executivo estadual e redistribuído para a Assembléia Legislativa do 

Estado. Efetivação por ato da Mesa Legislativa. Forma derivada de 

investidura em cargo público. Inobservância ao artigo 37, II, da 

Constituição Federal. 1.1. O critério do mérito aferível por concurso público 

de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, 

indispensável para o cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o 

isolado, em qualquer hipótese; para o de carreira, só se fará na classe 

inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o 

sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até 

seu final, pois, para estes, a investidura se dará pela forma de provimento 

que é a "promoção". 1.2. Estão banidas, pois, as formas de investidura 

antes admitidas - ascensão e transferência -, que são formas de ingresso 

em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por 

concurso. 1.3. O preceito constitucional inserto no art. 37, II, não permite o 

"aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em 

outra carreira,sem o concurso público exigido. Precedente. 2. Efetividade 

e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela 

é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da 

nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, 

depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida 

pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal 

e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de 

estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é 

pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo 

constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é 

conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi 

nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 

do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido 

sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da 

Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o 

servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional 

nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus 

integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo 

art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela 

Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que 

ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial 

no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular 

disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a 

efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, 

aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado 

no período de estabilidade excepcional, como título. 4. Servidor estável "ex 

vi" do art. 19 do ADCT, redistribuído para Assembléia Legislativa e 

efetivado na carreira por ato da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e 

existência de direito adquirido. Alegação improcedente. Súmula 473/STF. 

4.1. O ato de "redistribuição" ou "enquadramento", assim como o de 

"transferência" ou "aproveitamento", que propiciou o ingresso do servidor 

na carreira, sem concurso público, quando esse era excepcionalmente 

estável no cargo para o qual fora contratado inicialmente (art. 19, ADCT), 

é nulo, por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal. Legítimo é 

o ato administrativo que declarou a nulidade da Resolução da Mesa da 

Assembléia Legislativa, que efetivou o agente público, pois a 

Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (Súmula 473). 

A Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público - sem 

concurso. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a 

segurança concedida.” (RE 167635, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, 

Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997 PP-01355 EMENT 

VOL-01856-04 PP-00732). O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

também se manifestou: “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL – 

ART. 19, ADCT – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDORA ESTABILIZADA – 

CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 

1988 – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVADO DECRETO Nº 

3.621/2004 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

DENEGADA. O Decreto n. 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo 

referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito 

seja exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado. Não se 

pode realizar interpretação ampliativa da norma estendendo direitos para 

os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede 

de Ação Mandamental que tem por escopo a defesa direitos líquido e 

certo, ou seja, aqueles que se apresentem incontestes e manifestos em 

sua essência. II - Os servidores estabilizados, enquanto não se 

submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem 

cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de 

pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 
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22.366/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

17/12/2007, DJe 03/03/2008)” (TJMT MS 153827/2014, DES. RUI RAMOS 

RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 

29/05/2015). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

aduzidos na inicial, e, por corolário, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000162-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

FRANCINILDO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA (REQUERENTE)

LUIZ PINTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

BENILZO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000162-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BENILZO JOSE DO 

NASCIMENTO, EDINO DA SILVA GAMA, FRANCINILDO PEREIRA 

BARBOSA, JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA, LUIZ PINTO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por BENILZO JOSÉ DO NASCIMENTO, EDINO DA SILVA GAMA, 

FRANCINILDO PEREIRA BARBOSA, JOSÉ LINDOMAR GAMA DA FONSECA 

e LUIZ PINTO DE CARVALHO em face do Estado de Mato Grosso, 

sustentando serem Policiais Militares e bombeiro militar aposentados, 

almejando receber o abono de permanência, por terem preenchido as 

condições para aposentadoria e permanecido em atividade. Citado, o 

requerido não compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Consoante Enunciado n° 5, da Fazenda Pública de Mato Grosso 

(Aprovado no XIII Encontro – Cuiabá/DJe de 05/09/2014) e precedentes da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, não é 

ilíquida a sentença condenatória por soma, que, para execução, fica na 

dependência de elaboração de cálculos aritméticos simples, 

acompanhados do respectivo demonstrativo. (TRU/MT, RI 1572/2014, Rel. 

Des. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 06/05/2015). Na espécie, a 

matéria não ostenta complexidade capaz de afastar a apreciação deste 

Juízo, de modo que em eventual procedência, a sentença estabelecerá os 

parâmetros para apresentação do cálculo no momento da fase de 

execução, estando, portanto, revestida de liquidez. Além do mais, a parte 

requerente apresentou planilha de cálculo e ficha financeira, as quais não 

foram impugnadas. Rejeito a preliminar requerida. Assim, superada a 

preliminar prossegue no mérito. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O abono de permanência 

consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que 

tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da 

aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em 

atividade. O abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da 

Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, 

nos seguintes termos: “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer 

tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos 

seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham 

cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base 

nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de que trata este 

artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as 

exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 

vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de 

contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da 

Constituição Federal. (g.n.) Analisando a Emenda Constitucional nº. 41/03 

verifico que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono 

permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; 

b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, 

ou trinta anos de contribuição, se homem [1]; e c) optar por permanecer 

em atividade. Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento de que uma vez completado o período necessário para 

aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter 

direito ao referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO 

RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido 

de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre 

com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 

09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso 

destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do 

abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra 

exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de 

permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a 

aposentadoria voluntária.”. Acrescenta-se ainda, o exposto na 

jurisprudência do STF com repercussão geral: Ementa: ADMINISTRATIVO 

E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. 

É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, 

da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em 

atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da 

aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. 

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com 

o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 

DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 ) negritei O referido julgado firma 

o entendimento de que o art. 40, § 19, da Constituição Federal não 

restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores 

que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária 

comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com 

fundamento no art. 40, § 4º, da CF (ARE 782.834- AgR, Rel. Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2014). Então, sendo a 

parte requerente militar, é regido pelo Estatuto da Policia Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militar do Mato Grosso - Lei Complementar nº 231/2005 

(revogada pela Lei Complementar nº 555/ 2014). Tendo requisitos 

diferenciados para a aposentadoria, senão vejamos: “Art. 114 (...) 

Parágrafo único O militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de 

contribuição, do sexo masculino, e 25 vinte e cinco) anos, do feminino, 

poderá ser transferido, a pedido, para reserva remunerada com o subsídio 

integral”. No presente caso, a parte requerente, comprova que os 

requerentes, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, 

permaneceram na ativa, sendo BENILZO JOSÉ DO NASCIMENTO, por mais 

1 ano e 15 dias; EDINO DA SILVA GAMA, por mais 1 ano, 3 meses e 20 

dias; FRANCINILDO PEREIRA BARBOSA, por mais 1 ano, 4 meses e 7 dias; 

JOSÉ LINDOMAR GAMA DA FONSECA, por mais 8 meses e 19 dias, e 

LUIZ PINTO DE CARVALHO, por mais 10 meses e 14 dias, portanto, fazem 

jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição 

Federal. Quanto ao termo inicial da contagem para o abono de 

permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como 

requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 205 de 428



condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do 

servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito 

constitucionalmente assegurado, exigindo prévio requerimento 

administrativo. Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono de 

permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a 

data do preenchimento de seus requisitos para sua aposentadoria, 

conforme acima detalhado, sob pena de enriquecimento sem causa da 

Administração. Frente ao exposto e por tudo que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR que a parte 

requerente faz jus ao beneficio de abono de permanência e CONDENAR a 

parte reclamada a restituir em favor da parte requerente os valores 

relativos ao abono de permanência, sendo ao BENILZO JOSÉ DO 

NASCIMENTO o valor de R$ 10.956,85 (dez mil novecentos e cinquenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), EDINO DA SILVA GAMA o valor de 

R$ 19.249,63 (dezenove mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta 

e três centavos), ao FRANCINILDO PEREIRA BARBOSA o valor de R$ 

45.159,14 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e nove reais quatorze 

centavos), ao JOSÉ LINDOMAR GAMA FONSECA o valor de R$ 3.989,99 

(três mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e 

ao LUIZ PINTO DE CARVALHO o valor de R$ 10.052,87 (dez mil cinquenta 

e dois reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 2º 

Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria 

voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, 

da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em 

cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, 

até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, 

cumulativamente: I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e 

quarenta e oito anos de idade, se mulher; II - tiver cinco anos de efetivo 

exercício no cargo em que se der a aposentadoria; III - contar tempo de 

contribuição igual, no mínimo, à soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, 

e trinta anos, se mulher; e b) um período adicional de contribuição 

equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela 

Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste 

inciso. § 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências 

para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de 

inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de 

idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, 

na seguinte proporção: I - três inteiros e cinco décimos por cento, para 

aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput 

até 31 de dezembro de 2005; II - cinco por cento, para aquele que 

completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 

1º de janeiro de 2006. § 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do 

Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA BATISTA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000249-21.2018.8.11.0001. REQUERENTE: UBIRAJARA BATISTA SERRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de Cobrança, proposta 

por UBIRAJARA BATISTA SERRA, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pois alega que foi submetido ao Conselho de Disciplina entre 05 

de setembro de 2016 e 10 de novembro de 2016, razão pela qual faria jus 

ao benefício de ajuda de custo. Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, contudo apresentou contestação. Considerando 

a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. Tem-se que o 

requerente foi submetido ao Conselho de Disciplina, sendo convocado, 

conforme documento de movimentação 12900233, no dia 12 de setembro 

de 2016, e ficando afastado de suas funções até o termino dos trabalhos, 

à disposição do Conselho de Sentença, até o dia 07 de novembro, quando 

a encarregada do Conselho de Disciplina comunicou verbalmente o 

termino. Verifica-se dos autos que o requerente recebeu por diárias pelos 

dias 13/09/2016 a 14/09/2016, 15/09/2016 a 20/09/2016 e 16/10/2016 a 

19/10/16, consoante documentação de id n. 12629853. Preceitua a Lei 

Complementar 555/2014 o seguinte: Art. 127 Diárias são antecipações 

pecuniárias destinadas a atender despesas extraordinárias do militar 

estadual que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no 

desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço 

público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o 

cargo, função ou atividade do posto ou da graduação que exerce. 

Parágrafo único As diárias serão concedidas por dia de afastamento e 

terão os valores e processamento regulados por norma peculiar. Art. 130 

A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do 

militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa 

a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda 

de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. 

Art. 132 Não terá direito à ajuda de custo o militar estadual: I - 

movimentado por interesse próprio; II - movimentado da sede em que serve 

para outra, cujo percurso for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros, 

exceto se forem comprovadas a necessidade e a efetiva mudança. Pois 

bem, da leitura dos diplomas se extrai que a ajuda de custo se dá com a 

mudança de sede, o que não ocorreu no presente caso. Na situação 

exposta pelo requerente a compensação adequada seriam as diárias, que 

servem para atender despesas extraordinárias para deslocamento 

temporário da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições. O 

termo “à disposição” empregado pelo Conselho de Disciplina é genérico, 

podendo ser interpretado que o requerente deveria permanecer em 

Cuiabá-MT, ou não. Assim, caso fosse reflexo da determinação de 

disponibilidade a permanência em Cuiabá-MT, até a finalização dos 

trabalhos, deveria o requerente ter pugnado administrativamente por 

diárias por todo o período. Dessa maneira, entendo que não incide no 

presente caso a ajuda de custo. Com relação ao dano moral, verifica-se 

do conjunto probatório apresentado, a ausência de prova capaz de 

demonstrar o nexo causal entre o dano e a conduta do requerido, de modo 

que não há como se cogitar na referida obrigação de indenizar. Nesse 

passo, tendo em vista que o requerente não requisitou administrativamente 

por diárias por todo período de disponibilidade, e sendo inviável a 

concessão de ajuda de custo, não houve ato ilícito praticado pelo 

requerido. Deve-se avaliar, no caso concreto, a extensão do fato e suas 

consequências para a pessoa, para que possa verificar a ocorrência 

efetiva de um dano moral. Ademais, os danos morais somente são 

cabíveis quando os fatos imputados ao servidor atinjam a sua reputação e 

a honra de forma incontestável, perante aqueles que constituem a sua 

coletividade, o seu círculo social, causando-lhe um prejuízo moral que 

deve ser devidamente reparado. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, e, por corolário, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 
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baixas necessárias. Publique-se. Intime-se; Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001645-33.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOSENILDO SONAQUE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixa-se de exarar o relatório, conforme art. 38, da Lei nº 

9.099/95, c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Ação de 

Indenização de Danos Morais, proposta por Jonesildo Sonaque, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, considerando que permaneceu 

preso por 2 (dois) dias preso por força de mandado de prisão ilegal. O 

requerido foi citado e apresentou contestação, contudo, não compareceu 

à audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Cumpre asseverar que “Dano moral é o 

que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão 

de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 

1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). A 

Constituição Federal/1988 estabeleceu expressamente a possibilidade da 

reparação do dano moral, conforme descreve o artigo 5º, incisos V e X, 

vejamos: V - é 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; Consta na carta magna a responsabilidade objetiva do 

Estado, conforme dispõe o seu artigo 37, §6º da CF/88: “§ 6º As pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa”. Na mesma linha, o Código Civil 

de 2002 consagra, em seus artigos nsº 186, 187, e 927, sua autonomia, 

conferindo ao ofendido a possibilidade de pleitear ação de reparação por 

danos morais. Extrai do termo da audiência de custódia, em movimentação 

de id n. 14105047 o seguinte: “Observa-se que a prisão foi determinada 

pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juína, decretada em 

26/01/2007, como se vê do mandado acostado ao feito. Inobstante, em 

consulta ao sistema Apolo, verifica-se que nos autos sob n. 03/2007, 

código 35404, foi expedido o mencionado mandado de prisão preventiva a 

fim de assegurar a aplicação da lei penal. Contudo, o feito foi 

desmembrado, e o custodiado processado por meio da Ação Penal sob o 

n. 221-81.2007.811.0025, código 35766, pela Comarca de Juína, tendo 

sido proferida sentença absolutória, nos termos do artigo 386, VI, do 

Código Penal, com transito em 20/09/2010, todavia, não foram procedidas 

as baixas e anotações necessárias, motivo pelo qual o manado de prisão 

sob n. 04/2007, encontra-se ainda em aberto, Desta feita, verifica-se que 

a prisão ora imposta é ilegal, devendo, portanto, ser imediatamente 

relaxada. Assim, serve a presente como alvará de soltura se por “al” não 

estiver preso. Oficie-se a comarca de Juína para que providencie as 

baixas necessárias referente ao mandado de prisão em aberto.”. Pois 

bem, notório que o requerente foi preso ilegalmente, pois reconhecida a 

ilegalidade em audiência de custódia, ante à desídia da Comarca de Juína 

em proceder a baixa do mandado de prisão preventiva, após a absolvição 

do requerente nos autos de código 35766. Nessas situações, o dano 

moral é presumido, pois a liberdade é direito inerente de qualquer cidadão, 

um dos bens mais relevantes, que não pode ser restrita de forma 

infundada. A prisão ilegal ofende os princípios constitucionais, e coibindo 

a sua liberdade de ir e vir, causa-lhe constrangimento ilegal e ofensa à 

imagem. O nexo causa resta configurado pela ordem ilegal exarada em 

mandado de prisão ilegal, não existindo no caso nenhuma hipótese de 

culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de 

terceiro ou estrito cumprimento do dever legal, a excluir o dever de 

indenizar. É o entendimento do nosso Tribunal de Justiça: DIREITO 

ADMINISTRATIVO E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MANDADO DE PRISÃO VENCIDO - 

CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO - PRISÃO 

EQUIVOCADA - ATO ILEGAL COMPROVADO - CONDENAÇÃO POR 

DANOS MORAIS MANTIDA - QUANTUM READEQUADO - MINORAÇÃO - 

CONSECTÁRIOS LEGAIS – ÍNDICES ADEQUADOS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Se a Administração agiu com culpa, tendo o 

dever e plenas condições de impedir o evento danoso, nada fez, 

prestando um serviço público deficiente e em desacordo com os padrões 

esperados, tem que reparar os danos causados.(...) (Ap 161043/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) 

Configurado o dano moral, passo ao exame do quantum indenizatório. A 

indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte 

ofendida pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações 

experimentados, advertir a parte ofensora e prevenir a repetição de 

condutas ilícitas semelhantes. Neste aspecto, a indenização deve ser 

fixada mediante prudente arbítrio, levando-se em consideração o grau de 

culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e 

as condições pessoais das partes envolvidas. Parte inferior do formulário 

No que se refere à extensão dos danos experimentados, é evidente que o 

requerente teve sua honra subjetiva e objetiva abaladas com a prisão 

ilegal, vez que privada sua liberdade. Assim, atento às peculiaridades do 

caso concreto, às condições pessoas das partes, à repercussão dos 

fatos e à natureza do direito subjetivo fundamental violado, e atendo aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo os danos morais em 

R$ 13.000,00 (treze mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

requerida a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, do arbitramento, e, de correção monetária, até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, a partir da citação. Por corolário, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 

e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 487, I, do CPC/15. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001426-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001426-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 
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Ação de Cobrança proposta por Paulo Gonçalves em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde pleiteia o recebimento da bolsa pesquisa, com 

fundamento no art. 45, I, da Lei Complementar 408/2010. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Decido. I – Da 

Preliminar – Prescrição Não possui esteio a alegação do requerido Estado 

de Mato Grosso com relação à prescrição da pretensão de recebimento 

do benefício “auxílio pesquisa”, considerando a suspensão do prazo 

prescrição da propositura do pedido administrativo em 12 de junho de 

2013. Assim, REJEITO a preliminar arguida. II – Do Mérito O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. A parte 

autora afirma que “matriculou-se no Curso de Aperfeiçoamento de 

Sargentos (CAS) da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”, cujo período 

foi de 01/06/2010 a 03/11/2010, conforme matrícula publicada no BGE nº 

109 de 08 de julho de 2010. Alega que não lhe foi pago o valor 

correspondente à bolsa pesquisa, assegurada pelo art. 45, I, da Lei 

Complementar nº 408/2010, razão pela qual postula o recebimento do valor 

atualizado de R$ 17.971,87 (dezessete mil novecentos e setenta e um 

reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao período de duração 

do curso, qual seja, 01/06/2010 a 03/11/2010. Registra-se, de início, que o 

art. 45, I, da LC 408/2010 - no qual se funda a pretensão da parte 

requerente foi revogado pela Lei Complementar nº 509, de 23 de outubro 

de 2013. Segue a atual redação da Lei: Art. 45. O militar estadual 

matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa 

pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos 

seguintes percentuais: I - (revogado) (Revogado pela LC 509/13) 

“Redação original: I - 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, 

quando o curso for realizado dentro do estado;” II - 50% (cinquenta por 

cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em 

outro estado da federação; III - 100% (cem por cento) do subsídio do 

militar estadual, quando o curso for realizado em outro país. Vê-se, 

portanto, que a partir da publicação da LC nº 509/2013, houve a 

supressão do direito ao benefício da bolsa pesquisa quando o curso 

ocorrer dentro do Estado. A tese aventada pela parte autora é a de que o 

mencionado dispositivo legal estava em vigor quando teve início o curso, e 

era de aplicação imediata, daí porque seria devido o seu pagamento. No 

âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco 

esclarecem que as normas de eficácia limitada “somente produzem os 

seus efeitos essenciais após um desenvolvimento normativo posterior, a 

cargo dos poderes constituídos. A sua vocação de ordenação depende, 

para ser satisfeita nos seus efeitos básicos, da interpolação do legislador 

infraconstitucional. São normas, pois, incompletas, apresentando baixa 

densidade normativa.”. Ao passo que as normas de eficácia plena “são as 

idôneas para produzir todos os efeitos previstos, isto é, podem disciplinar 

de pronto as relações jurídicas, uma vez que contêm todos os elementos 

necessários. Correspondem aos casos de norma autoexecutável.”.[1][1] 

Da análise da conceituação trazida pelos eméritos doutrinadores em 

conjunto com a forma disposta na LC nº 408/2010 concernente à bolsa 

pesquisa, salta aos olhos a necessidade de regulamentação da matéria 

para o seu respectivo recebimento. A ausência do caráter de aplicação 

imediata está demonstrada pelo fato de que houve a regulamentação do 

art. 45, I, da LC nº 408/2010 por meio da Instrução Normativa nº 

002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, cujo teor estabelece os 

procedimentos a serem observados em relação ao pagamento de 

indenização aos servidores militares que estejam frequentando curso para 

progressão na carreira dentro do estado; ou em outro estado da 

federação ou realizado em outro país. A mencionada IN foi publicada no 

Diário Oficial do Estado de 10/08/2012, edição nº 25864, p. 27-28, em que 

se destaca: O Secretário de Segurança Pública no uso de suas 

atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição Estadual; 

Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui verba 

indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado em 

curso para progressão na carreira; Considerando a necessidade de fixar 

o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa; RESOLVE: Art.1°- 

Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do 

pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 

408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão 

na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro 

país. Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta 

no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para 

qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a 

participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral. 

Art.2°- Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 

(trinta) dias transcorridos do curso, encaminhar requerimento dirigido ao 

Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta 

Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo 

Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos: a) Ofício 

citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado 

pela indenização e demais informações pertinentes; b) Atestado de 

frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se 

frequentando o Curso; c) Cópia da publicação do boletim do Comando 

Geral designando o servidor militar para frequentar o curso; d) Declaração 

de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que 

o militar encontra-se frequentando o Curso; e) Declaração do militar de 

que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo; f) 

Documento constando a dotação orçamentária para processamento do 

pagamento da indenização, emitido pela Instituição. § 1º O pagamento 

somente será efetivado em nome do servidor. § 2º Nos casos em que o 

período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento 

deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados. Art.3°- O Militar 

fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para 

Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do 

processo. (...) Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação 

serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser 

ouvida a Instituição a que o militar pertence. Art.7º- Esta Instrução 

Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Destarte, na ocasião do curso realizado pela 

parte autora a norma legal era desprovida de eficácia, por ser claramente 

incompleta, motivo pelo qual não tinha condições de gerar efeitos, o que 

consequente impede que seja reconhecido e declarado o direito ao 

pagamento da Bolsa Pesquisa. Ademais, a concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração demanda a existência de prévia 

dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Por fim, não é admitida a inversão do ônus da prova contra 

a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC. Isso ocorre porque 

em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) de 

legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica 

atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena 

de subversão do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que 

decorre do princípio maior da supremacia do interesse público sobre o 

privado. No bojo dos autos as provas necessárias consubstanciada nas 

condições legais são de incumbência da parte autora. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1][1] MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. 

e atual. – São Paulo : Saraiva, 2012, p. 105-106.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001107-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO BIBIANO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Paulo Gonçalves em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, onde pleiteia o recebimento da bolsa 

pesquisa, com fundamento no art. 45, I, da Lei Complementar 408/2010. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Decido. 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide. A parte autora afirma que “matriculou-se no Curso de 

Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso”, cujo período foi de 01/06/2010 a 03/11/2010, conforme matrícula 

publicada no BGE nº 109 de 08 de julho de 2010. Alega que não lhe foi 

pago o valor correspondente à bolsa pesquisa, assegurada pelo art. 45, I, 

da Lei Complementar nº 408/2010, razão pela qual postula o recebimento 

do valor atualizado de R$ 17.573,19 (dezessete mil quinhentos e setenta e 

três reais e dezenove centavos), correspondente ao período de duração 

do curso, qual seja, 01/06/2010 a 03/11/2010. Registra-se, de início, que o 

art. 45, I, da LC 408/2010 - no qual se funda a pretensão da parte 

requerente foi revogado pela Lei Complementar nº 509, de 23 de outubro 

de 2013. Segue a atual redação da Lei: Art. 45. O militar estadual 

matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa 

pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos 

seguintes percentuais: I - (revogado) (Revogado pela LC 509/13) 

“Redação original: I - 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, 

quando o curso for realizado dentro do estado;” II - 50% (cinquenta por 

cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em 

outro estado da federação; III - 100% (cem por cento) do subsídio do 

militar estadual, quando o curso for realizado em outro país. A tese 

aventada pela parte autora é a de que o mencionado dispositivo legal 

estava em vigor quando teve início o curso, e era de aplicação imediata, 

daí porque seria devido o seu pagamento. Vê-se, portanto, que a partir da 

publicação da LC nº 509/2013, houve a supressão do direito ao benefício 

da bolsa pesquisa quando o curso ocorrer dentro do Estado. Ademais, no 

documento de Num. 13060423 - Pág. 27, a Coordenadoria de Orçamento e 

Convênios informa a inexistência de disponibilidade orçamentária. No 

âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco 

esclarecem que as normas de eficácia limitada “somente produzem os 

seus efeitos essenciais após um desenvolvimento normativo posterior, a 

cargo dos poderes constituídos. A sua vocação de ordenação depende, 

para ser satisfeita nos seus efeitos básicos, da interpolação do legislador 

infraconstitucional. São normas, pois, incompletas, apresentando baixa 

densidade normativa.”. Ao passo que as normas de eficácia plena “são as 

idôneas para produzir todos os efeitos previstos, isto é, podem disciplinar 

de pronto as relações jurídicas, uma vez que contêm todos os elementos 

necessários. Correspondem aos casos de norma autoexecutável.”.[1][1] 

Da análise da conceituação trazida pelos eméritos doutrinadores em 

conjunto com a forma disposta na LC nº 408/2010 concernente à bolsa 

pesquisa, salta aos olhos a necessidade de regulamentação da matéria 

para o seu respectivo recebimento. A ausência do caráter de aplicação 

imediata está demonstrada pelo fato de que houve a regulamentação do 

art. 45, I, da LC nº 408/2010 por meio da Instrução Normativa nº 

002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, cujo teor estabelece os 

procedimentos a serem observados em relação ao pagamento de 

indenização aos servidores militares que estejam frequentando curso para 

progressão na carreira dentro do estado; ou em outro estado da 

federação ou realizado em outro país. A mencionada IN foi publicada no 

Diário Oficial do Estado de 10/08/2012, edição nº 25864, p. 27-28, em que 

se destaca: O Secretário de Segurança Pública no uso de suas 

atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição Estadual; 

Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui verba 

indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado em 

curso para progressão na carreira; Considerando a necessidade de fixar 

o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa; RESOLVE: Art.1°- 

Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do 

pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 

408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão 

na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro 

país. Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta 

no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para 

qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a 

participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral. 

Art.2°- Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 

(trinta) dias transcorridos do curso, encaminhar requerimento dirigido ao 

Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta 

Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo 

Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos: a) Ofício 

citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado 

pela indenização e demais informações pertinentes; b) Atestado de 

frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se 

frequentando o Curso; c) Cópia da publicação do boletim do Comando 

Geral designando o servidor militar para frequentar o curso; d) Declaração 

de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que 

o militar encontra-se frequentando o Curso; e) Declaração do militar de 

que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo; f) 

Documento constando a dotação orçamentária para processamento do 

pagamento da indenização, emitido pela Instituição. § 1º O pagamento 

somente será efetivado em nome do servidor. § 2º Nos casos em que o 

período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento 

deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados. Art.3°- O Militar 

fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para 

Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do 

processo. (...) Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação 

serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser 

ouvida a Instituição a que o militar pertence. Art.7º- Esta Instrução 

Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Destarte, na ocasião do curso realizado pela 

parte autora a norma legal era desprovida de eficácia, por ser claramente 

incompleta, motivo pelo qual não tinha condições de gerar efeitos, o que 

consequente impede que seja reconhecido e declarado o direito ao 

pagamento da Bolsa Pesquisa. Ademais, a concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração demanda a existência de prévia 

dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Por fim, não é admitida a inversão do ônus da prova contra 

a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC. Isso ocorre porque 

em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) de 

legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica 

atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena 

de subversão do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que 

decorre do princípio maior da supremacia do interesse público sobre o 

privado. No bojo dos autos as provas necessárias consubstanciada nas 

condições legais são de incumbência da parte autora. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, 

EXTINGUO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1][1] MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. 

e atual. – São Paulo : Saraiva, 2012, p. 105-106.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000567-04.2018.8.11.0001 REQUERENTE: REMBERTO EGUES DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Remberto Egues De Souza em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, onde pleiteia o recebimento da bolsa pesquisa, 

com fundamento no art. 45, I, da Lei Complementar 408/2010. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Decido. I – Da 

Preliminar – Prescrição Não possui esteio a alegação do requerido Estado 

de Mato Grosso com relação à prescrição da pretensão de recebimento 

do benefício “auxílio pesquisa”, considerando a suspensão do prazo 

prescrição da propositura do pedido administrativo em 17 de junho de 

2013. Assim, REJEITO a preliminar arguida. II – Do Mérito O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. A parte 

autora afirma que “matriculou-se no Curso de Aperfeiçoamento de 

Sargentos (CAS) da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”, cujo período 

foi de 01/06/2010 a 03/11/2010, conforme matrícula publicada no BGE nº 

109 de 08 de julho de 2010. Alega que não lhe foi pago o valor 

correspondente à bolsa pesquisa, assegurada pelo art. 45, I, da Lei 

Complementar nº 408/2010, razão pela qual postula o recebimento do valor 

atualizado de R$ 17.573,19 (dezessete mil quinhentos e setenta e três 

reais e dezenove centavos), correspondente ao período de duração do 

curso, qual seja, 01/06/2010 a 03/11/2010. Registra-se, de início, que o 

art. 45, I, da LC 408/2010 - no qual se funda a pretensão da parte 

requerente foi revogado pela Lei Complementar nº 509, de 23 de outubro 

de 2013. Segue a atual redação da Lei: Art. 45. O militar estadual 

matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa 

pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos 

seguintes percentuais: I - (revogado) (Revogado pela LC 509/13) 

“Redação original: I - 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, 

quando o curso for realizado dentro do estado;” II - 50% (cinquenta por 

cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em 

outro estado da federação; III - 100% (cem por cento) do subsídio do 

militar estadual, quando o curso for realizado em outro país. Vê-se, 

portanto, que a partir da publicação da LC nº 509/2013, houve a 

supressão do direito ao benefício da bolsa pesquisa quando o curso 

ocorrer dentro do Estado. Ademais, no documento de Num. 12232185 - 

Pág. 16, a Coordenadoria de Orçamento e Convênios informa a 

inexistência de disponibilidade orçamentária. No âmbito da doutrina, o Min. 

Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco esclarecem que as normas 

de eficácia limitada “somente produzem os seus efeitos essenciais após 

um desenvolvimento normativo posterior, a cargo dos poderes 

constituídos. A sua vocação de ordenação depende, para ser satisfeita 

nos seus efeitos básicos, da interpolação do legislador infraconstitucional. 

São normas, pois, incompletas, apresentando baixa densidade 

normativa.”. Ao passo que as normas de eficácia plena “são as idôneas 

para produzir todos os efeitos previstos, isto é, podem disciplinar de 

pronto as relações jurídicas, uma vez que contêm todos os elementos 

necessários. Correspondem aos casos de norma autoexecutável.”.[1][1] 

Da análise da conceituação trazida pelos eméritos doutrinadores em 

conjunto com a forma disposta na LC nº 408/2010 concernente à bolsa 

pesquisa, salta aos olhos a necessidade de regulamentação da matéria 

para o seu respectivo recebimento. A ausência do caráter de aplicação 

imediata está demonstrada pelo fato de que houve a regulamentação do 

art. 45, I, da LC nº 408/2010 por meio da Instrução Normativa nº 

002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, cujo teor estabelece os 

procedimentos a serem observados em relação ao pagamento de 

indenização aos servidores militares que estejam frequentando curso para 

progressão na carreira dentro do estado; ou em outro estado da 

federação ou realizado em outro país. A mencionada IN foi publicada no 

Diário Oficial do Estado de 10/08/2012, edição nº 25864, p. 27-28, em que 

se destaca: O Secretário de Segurança Pública no uso de suas 

atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição Estadual; 

Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui verba 

indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado em 

curso para progressão na carreira; Considerando a necessidade de fixar 

o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa; RESOLVE: Art.1°- 

Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do 

pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 

408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão 

na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro 

país. Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta 

no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para 

qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a 

participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral. 

Art.2°- Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 

(trinta) dias transcorridos do curso, encaminhar requerimento dirigido ao 

Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta 

Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo 

Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos: a) Ofício 

citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado 

pela indenização e demais informações pertinentes; b) Atestado de 

frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se 

frequentando o Curso; c) Cópia da publicação do boletim do Comando 

Geral designando o servidor militar para frequentar o curso; d) Declaração 

de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que 

o militar encontra-se frequentando o Curso; e) Declaração do militar de 

que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo; f) 

Documento constando a dotação orçamentária para processamento do 

pagamento da indenização, emitido pela Instituição. § 1º O pagamento 

somente será efetivado em nome do servidor. § 2º Nos casos em que o 

período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento 

deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados. Art.3°- O Militar 

fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para 

Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do 

processo. (...) Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação 

serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser 

ouvida a Instituição a que o militar pertence. Art.7º- Esta Instrução 

Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Destarte, na ocasião do curso realizado pela 

parte autora a norma legal era desprovida de eficácia, por ser claramente 

incompleta, motivo pelo qual não tinha condições de gerar efeitos, o que 

consequente impede que seja reconhecido e declarado o direito ao 

pagamento da Bolsa Pesquisa. Ademais, a concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração demanda a existência de prévia 

dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Por fim, não é admitida a inversão do ônus da prova contra 

a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC. Isso ocorre porque 

em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) de 

legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica 

atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena 

de subversão do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que 

decorre do princípio maior da supremacia do interesse público sobre o 

privado. No bojo dos autos as provas necessárias consubstanciada nas 

condições legais são de incumbência da parte autora. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, 

declaro extinto processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1][1] MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. 

e atual. – São Paulo : Saraiva, 2012, p. 105-106.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503736-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FELIX VIEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 0503736-95.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WILSON FELIX 

VIEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Decido. Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 19.604,66 (dezenove mil seiscentos e quatro reais e sessenta e 

seis centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no Num. 

8210280. Citado, o Estado se opôs ao cumprimento de sentença, alegando 

excesso na execução, firmando que o valor a ser restituído é de 

R$11.533,15 (onze mil quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos), 

conforme cálculo apresentado (Num. 12569877). A parte exequente 

manifestou nos autos (Num. 13420548) concordando com os cálculos 

apresentados pela Procuradoria Geral do Estado (Num. 12569878). Ante o 

exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e 

homologo os cálculos apresentados pelo executado no valor de R$ 

11.533,15 (onze mil quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos) e, 

via de consequência, JULGO EXTINTA a execução, com amparo no art. 

924, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502788-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIDALVA REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 0502788-22.2015.8.11.0001 REQUERENTE: RIDALVA REIS DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por RIDALVA REIS 

DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando com 

a certidão de crédito salarial de nº 9.9.092.000-3, o recebimento do valor 

descontado a titulo do imposto de renda. Citado, o requerido não 

apresentou contestação, e nem compareceu na audiência de conciliação. 

Ocorre que não são aplicados os efeitos da revelia, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Decido. Registra-se que o TJMT ao editar a Resolução nº 

004/2014/TP fixou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública para processar as ações monitórias em desfavor das fazendas 

públicas. Contudo, considerando a divergência entre os procedimentos 

existente no CPC e na lei 12.153/2009, a ação monitória deve ser 

processada como processo ordinário porque não há procedimento 

especial nos juizados. A parte requerente alega que ingressou com ação 

de execução n°. 3465-57.2013.811.0041 (Código: 797095), objetivando o 

recebimento de seus créditos, no valor indicado na Carta de Crédito, como 

líquido o valor de R$ 24.738,37, acreditando que em seu desfecho, ao 

ocorrer o fato gerador do tributo, ensejaria pagamento de tributo. Portanto, 

incontroverso que o titulo de crédito nº 9.9.092.000-3 foi objeto de ação 

judicial. Além disso, o titulo executivo apresentado nestes autos, utilizado 

como documento comprobatório do direito pretendido, não comprova por si 

só, que o valor bruto não foi discutido na ação de execução, vez que 

inexiste a cópia do processo nº 3465-57.2013.811.0041 (Código: 797095) 

que tramitou na 5º Vara Especializada da Fazenda Pública e nem a cópia 

do ofício requisitório. Em consulta ao site do TJMT foi possível verificar que 

os autos foi encaminhado ao arquivo e antes houve a homologação[1] do 

calculo apresentado pelo autor, tendo sido expedido o oficio requisitório, 

não sendo possível identificar o valor do crédito. Cumulado a isso, tem o 

fato da parte requerente alegar que executou em ação diversa um valor 

liquido descrito no titulo executivo, objeto desta ação, e não comprovar 

que sobre aquele valor liquido, houve nova cobrança do tributo, o que 

poderia presumir um desconto indevido do IR especificado na carta de 

crédito. Então, inexistindo prova do desconto indevido e pagamento do 

valor do imposto de renda, sobre o valor liquido descrito no titulo de crédito 

nº 9.9.092.000-3, ônus de prova que incumbe à parte requerente, porém 

não o fez. Ademais, verificando que foi supostamente ludibriada com o 

desconto do Imposto de Renda, poderia ter executado o valor bruto ou 

ainda que optado pela execução do valor liquido deveria nos autos, ter 

tomado a medida cabível para combater o desconto indevido do referido 

imposto, que comprovaria pela cobrança de tributo, sob o valor liquido. 

Assim, ausente a prova dos fatos da forma alegada, vez que a parte 

requerente não cumpriu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do 

direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, pois ao alegar deve 

demonstrar através da apresentação de documentos necessários para o 

julgamento de seu processo, logo inexistindo prova do direito alegado, não 

faz jus ao pleiteado. Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por corolário, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Site: 

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx?

versao=reduzida 26/06/2014 Com Resolução do Mérito->Homologação de 

Transação Vistos, etc. À vista da legislação pertinente, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo autor, ressaltando que o executado não 

ofertou Embargos à Execução. Em cumprimento ao art. 6º da Resolução nº 

115/2010 do CNJ, para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 

10 do art. 100 da Constituição Federal, intime-se o órgão de representação 

judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência 

de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena 

de perda do direito de abatimento dos valores informados, salvo se a 

certidão já estiver acostada aos autos ou se já foi oportunizada 

anteriormente. Tendo em vista o grande decurso de tempo desde a última 

atualização do cálculo, determino a remessa dos autos ao Contador 

Judicial para atualização. Após, expeça-se ofício requisitório ao 

Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, observando a 

natureza alimentar do crédito, a fim de que seja determinada a formação 

do precatório, consoante o disposto no art. 730, I, do CPC, 

encaminhando-se em anexo toda a documentação pertinente, inclusive 

esta decisão. Por fim, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000134-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANA BORGES 

MONTEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por ROSANA BORGES MONTEIRO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando o recebimento da retenção ilegal efetuada em 

seus subsídios desde junho/2017. Citado, a parte requerida apresentou 

contestação. Decido. Antes de adentrar no mérito, é imperioso analisar 

legitimidade passiva, pois se tratando de pedido de restituição de 

contribuição previdenciária do período posterior a junho de 2017, a qual 

alega retenção indevida, a pessoa competente para integrar no polo 

passivo é a entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, 

nos termos da Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a 

criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV)[1]. Portanto, o referido 

MTPREV possui personalidade jurídica própria distinta da entidade estatal, 

a qual está vinculada, bem como autonomia administrativa e financeira, 

motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária, como no caso dos autos. Frente ao exposto 

e por tudo que dos autos consta, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do 

Estado de Mato Grosso. Por corolário, DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOU MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000754-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: AGENOU MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38, da Lei nº 9.099/1995). Trata-se 

de Ação Cominatória De Obrigação De Fazer ajuizada por AGENOU 

MENDES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o fornecimento de intervenção cirúrgica de angioplastia com 

implante de 1(um) stent e qualquer outro procedimento adequado à parte 

requerente com o devido suporte conforme prescrição médica. Ao 

compulsar os autos verifica-se que foi determinada a intimação da parte 

requerente para juntar orçamento do procedimento pleiteado para fins de 

verificação da competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 

12812251). Permanecendo inerte a parte requerente diante do despacho 

supracitado foi intimada para impulsionamento do feito no prazo de 

90(noventa) dias, sob pena de extinção processual (id. 14019134). Ante o 

exposto, por abandono da causa por mais de 90 (noventa) dias, JULGO 

EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no art. 

485, III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Fernanda Pontes 

de Andrade Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027299-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MENDES LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - 048.266.211-59 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027299-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLI MENDES LUZ DE 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: ANA OLIVEIRA DE ANDRADE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38, da Lei nº 9.099/1995). Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação Cominatória De Obrigação De Fazer ajuizada por MARLI 

MENDES LUIZ DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a transferência da requerente para 

internação em UTI. A liminar foi deferida. Citadas, as parte reclamadas 

apresentaram contestação. O Município impugna o valor da causa 

atribuído pela parte requerente, sob a alegação o único propósito da 

definição do valor da causa em R$38.160,00 (trinta e oito mil cento e 

sessenta reais) seria auferimento de lucro quanto a eventual condenação 

em honorários advocatícios. Nos termos do art. 291 e 292 do CPC, não há 

identificação obrigatória do valor da causa nas ações de obrigação de 

fazer quando não identificado o conteúdo econômico. Verifica-se que, 

quando o valor é estimado exageradamente pela parte, cabe ao Judiciário 

adequá-lo à realidade e compatibilizá-lo com a causa, tanto quando 

elevando quanto na hipótese de ser irrisório. (STJ REsp 565.880-SP, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, julgado em 6/9/2005). A propósito: (...) 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 

INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a 

jurisprudência do STJ, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado 

pelo autor em correspondência ao valor do direito pleiteado, isto é, deve 

corresponder ao conteúdo econômico da demanda. Incidência do óbice da 

Súmula 568/STJ. (...) (STJ AgInt no AREsp 915.929/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, 

DJe 14/11/2016) Razão não assiste a parte requerida, uma vez que o 

valor dado à causa é o que mais reflete a realidade por se aproximar do 

valor do proveito econômico perseguido no presente feito, de modo que 

não há correção a ser feita. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva é 

pacífico o entendimento da competência solidária dos entes federados 

para assegurar o direito à saúde.É cediço o dever do Estado (União, 

Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para todos, em 

decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. Nesse sentido, 

inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever 

do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à 

saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, 

de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim 

Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 

-PUBLIC 16-03-2015). Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A 

preliminar de ausência de interesse processual se confunde com o mérito 

e assim será analisada. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente alega que foi diagnosticada com síndrome coronariana aguda, 

apresentando dor torácica tipicamente anginosa e piora progressiva, 

sendo confirmada pelo médico especialista, através do laudo de id. 

14850536/14850578, acrescentando a gravidade do caso e o risco de 

morte da paciente com a demora no tratamento. O Município anunciou 

nestes autos que a transferência da paciente foi devidamente realizada 

em razão do cumprimento de liminar deferida, conforme id. 

14884292/14884341. A pretensão foi alcançada a partir do cumprimento 

da ordem judicial, envolve interesse individual indisponível de modo que 

quando violado o direito subjetivo de ter a adequada prestação do serviço 

público justificado, sob o duplo aspecto, o interesse de agir, para a 

concretização do direito que decorre da determinação constitucional 

insculpida no art. 196 da CF. O ente público tem o dever de fornecer os 
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meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 

Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. Conclui-se que pelos documentos acostados a 

necessidade da transferência para leito de UTI bem como a negativa e 

finalmente o cumprimento da obrigação após a decisão judicial. Ante o 

exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para condenar os requeridos, de forma solidária,a 

providenciarem a transferência da parte requerente para leite em Unidade 

de Terapia Intensiva - UTI, com suporte para a patologia, conforme 

prescrição médica, e, por consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. 

Fernanda Pontes de Andrade Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Considerando que foi satisfeita a 

obrigação imposta com o cumprimento da ordem liminar deferida , 

transitada em julgado, arquives-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIGUEL DAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000079-49.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIAS MIGUEL DAHER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ELIAS MIGUEL DAHER, 

delegado de polícia aposentado aos 28/01/2015 (Ato nº 511/2015) ajuizou 

Ação Declaratória C/C Cobrança pelo Procedimento Ordinário em desfavor 

do ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando que seja declarado e 

reconhecido direito em receber valores referentes a 21 (vinte e um) dias 

de licença prêmio relativos ao quinquênio 2008/2013, no valor originário de 

R$ 16.695,86, atualizado até a data da propositura da ação para R$ 

19.775,68 Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência inicial, 

porém apresentou defesa (id.124400290. Contudo, não são aplicados os 

efeitos da revelia contra a parte reclamada, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Passa-se ao julgamento. É cediço que a licença prêmio gera o 

direito da conversão em pecúnia, por não ter usufruído durante o vínculo 

sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da 

aposentadoria, não poderá mais gozar, razão em que o prazo 

prescricional se inicia a partir de sua aposentadoria. A propósito: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (TJMT RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). E diz ainda a Súmula 09: A contagem da prescrição 

quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não 

usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem 

como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor 

público. (Aprovada em 19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À MATÉRIA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO). Ademais, o valor da 

indenização da licença prêmio tem como base a remuneração do servidor, 

devendo no caso concreto considerar os vencimentos da parte 

reclamante do mês anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata 

de mera conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização 

e como tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu 

descanso regular, justo é que o Estado lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, 

Recurso Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando 

de Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014). Extrai-se dos autos que a 

parte reclamante aposentou-se em 28/01/2015 (id. 11377907 - Pág. 4); 

juntou cópia integral do requerimento administrativo referente aos 21(vinte 

e um) dias residuais de licença prêmio contendo o deferimento dos dias 

pleiteados (id.11377907 –Pág.45), a planilha de cálculos de indenização da 

licença prêmio emitido pela Coordenadoria de Manutenção – SEGES e a 

homologação dos cálculos ( id. 11377907 – Pág.49). Deste modo, a parte 

reclamante faz jus à percepção em espécie pela não utilização da referida 

licença, pois constitui a única forma de receber o que lhe é de direito, sob 

pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se 

trata de direito adquirido. (Precedentes: Acórdão n.644986, 

20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 14/01/2013. Pág.: 219; 

STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2º 

Turma, DJ 22/05/2013). Nesse raciocínio, dispõe a Súmula 08: É devida, ao 

servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio 

não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, 

ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 

19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO). A atualização monetária contudo é devida a partir da 

data em que implementada a aposentadoria, quando se torna impossível o 

gozo da licença. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar à parte reclamante, a título de conversão em pecúnia 

correspondente a 21 (vinte e um) dias de Licença Prêmio referente ao 

quinquênio de 2008/2013, o valor de R$ 16.695,86 (dezesseis mil 

seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta seis centavos), acrescidos 

de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e de correção 

monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, desde a data da 

aposentadoria (28/01/2015), limitando o valor da execução ao teto dos 

Juizados Especiais, e declaro extinto o processo com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Fernanda Pontes de Andrade Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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VALDERIS DE MORAIS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015958-44.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VALDERIS DE MORAIS DIAS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 
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Vistos, etc. Relatório dispensado (conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

cobrança, proposta por VALDERIS DE MORAES DIAS, em desfavor da 

Secretaria Municipal de Educação e Município de Cuiabá, objetivando a 

conversão em pecúnia da Licença Prêmio referente ao exercício do 

quinquênio de 2010/2015. Secretarias não possuem personalidade jurídica 

para compor o polo passivo da ação, razão pela qual devem ser 

substituídos pelas respectivas pessoas jurídicas de direito público que 

integram, como órgão da administração, logo a SME é parte ilegítima, o que 

determina sua exclusão da lide. Citada, a parte requerida não compareceu 

à audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando 

a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. É cediço 

que a licença prêmio gera o direito da conversão em pecúnia, por não ter 

usufruído durante o serviço público, em razão da aposentadoria, marco 

inicial para se contar o prazo prescricional. A propósito: RECURSO 

INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA 

PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA 

FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE 

PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO 

SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (MT RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Logo, não há prescrição quinquenal, por não ter 

ultrapassado cinco anos entre a aposentadoria e a interposição da 

presente ação. Ocorre que a Lei Complementar Municipal n.º 093/2003 

(Estatuto do Servidor Público – publicado na gazeta municipal nº 637 de 

04/07/03), em seu artigo 192, extingue o benefício de licença prêmio, 

vejamos: Art. 192 Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da 

vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença 

prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades 

penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, 

verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória 

advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis 

complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá 

(g.n.). (...) Art. 199 Esta Lei Complementar entra em vigor após a "vacatio 

legis" de 90(noventa) dias de sua publicação. Nota-se que a referida lei 

extinguiu, de forma expressa, a licença prêmio. Assim, é incontestável que 

não há direito adquirido a regime jurídico administrativo[1], de forma que 

não é vedado sejam alteradas as regras durante a constância da relação 

laboral entre o servidor público e a Administração, ainda que esteja 

vinculado por liberalidade já que preencheu os requisitos próprios da 

aposentadoria. Portanto, houve a extinção do benefício da licença prêmio”, 

razão pela qual não há que se falar em possibilidade de conversão da 

referida licença, eis que não cumprido os requisitos necessários à sua 

concessão na vigência de norma permissiva. Posto isto, reconheço, de 

ofício, a ilegitimidade passiva da Secretaria Municipal de Educação-SME 

determinando sua exclusão da lide e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal [1] Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 

JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO 

ART. 332 DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI 

COMPLEMENTAR 43/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE 

DE VANTAGEM INCORPORADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO 

CONHECIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme 

dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto 

que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido da decisão 

embargada. II – Consoante a jurisprudência desta Corte, inexiste direito 

adquirido de servidor público à permanência do regime legal de reajuste de 

vantagem incorporada. III – Embargos de divergência não conhecidos. (RE 

239451 EDv, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 

03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000440-66.2018.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS 

VIANA, REGINO DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Trata-se de Ação Ordinatória para fixação de 

número de vagas para o Último Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a 

consequente aprovação dos requerentes, proposta por PAULO SERGIO 

SANTOS VIANA E REGINO DIAS DOS SANTOS, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Alegam os requerentes que foram convocados 

apenas 115 (cento e quinze) candidatos no último curso de habilitação de 

oficiais administrativos da PMMT – CHOA, sendo que deveriam ser 

chamados no mínimo 195 (cento e noventa e cinco) candidatos, consoante 

determina a lei complementar estadual n. 529/2014. O requerido foi citado 

e apresentou contestação, contudo, não compareceu à audiência de 

conciliação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao 

julgamento. I – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA Afirma o requerido quando à incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a complexidade da causa e a 

necessidade de perícia técnica. Pois bem, a matéria aqui discutida é 

unicamente de direito, não sendo necessária dilação probatória, motivo 

pelo qual não há óbice ao seu trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Assim, refuto a preliminar levantada. II - MÉRITO O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. De pronto 

verifico que o requerente Paulo Sergio dos Santos Viana não compareceu 

na audiência de conciliação, e nem justificou sua ausência, contudo, 

considerando que os requeridos também não compareceram na audiência, 

não verifico prejuízo a justificar a extinção do processo, nos termos do 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. Pois bem, a nomeação de candidatos em 

concurso público não se resume apenas à existência de vagas, pois 

depende da conveniência e oportunidade administrativa, dotação 

orçamentária, dentre outros quesitos. Há uma diferença entre vagas 

disponíveis para o cargo e vagas ofertadas no edital, as vagas 

disponibilizadas no edital geram um direito subjetivo de nomeação, 

diferente das vagas que vierem a surgir, por exemplo, em razão da 

aposentadoria de um servidor, ou que não possuem dotação orçamentaria 

equivalente. Segundo o entendimento do STF, haverá direito à nomeação 

na existência de novas vagas durante o certame se o candidato conseguir 

demonstrar, de forma cabal: • que existe inequívoca necessidade de 
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nomeação de aprovado durante o período de validade do certame; e • que 

está havendo preterição arbitrária e imotivada por parte da administração 

ao não nomear os aprovados. Tratam-se de requisitos cumulativos, que 

não se demonstram existentes no presente caso, até porque o presente 

processo seletivo interno definiu a validade do certame como após a 

matrícula dos aprovados no CHOA/2017, ou seja, após a matrícula dos 

115 (cento e quinze) aprovados. A lista de classificados serve apenas 

para suprir eventual desistência ou irregularidade na matrícula dos 115 

(cento e quinze) aprovados, vez que se trata de uma chamada para um 

curso de formação, que é oferecido uma única vez aos aprovados. Após 

a matrícula, o processo seletivo tem-se por expirado, sendo que uma nova 

chamada ocorrerá apenas através de um novo processo seletivo. O STF 

fixou entendimento em sede de recurso extraordinário submetido à 

sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser 

aplicada em todos os processos que tratem sobre o tema: “O surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 09/12/2015 (repercussão geral). Assim, considerando a natureza 

discricionária da administração pública em nomear candidatos além do 

número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir 

de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de 

decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Ademais, imperioso frisar que, tendo em vista a natureza vinculativa do 

edital e a imperatividade do princípio da separação dos poderes, há 

impedimento para que o Poder Judiciário modifique a decisão administrativa 

do quantitativo de vagas disponibilizada no edital n. 001/DGP/PMMT de 08 

de maio de 2017. Frente ao exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos,etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001054-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 

1001054-71.2018.8.11.0001. REQUERENTE: BENEDITO ANTONIO 

PROENÇA RECLAMADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Repetição de 

Indébito Previdenciário, proposta por Benedito Antonio de Proença, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, considerando que é 

aposentado e foi diagnosticado com doença grave, motivo pelo qual pugna 

pelo ressarcimento dos valores pagos por contribuição previdenciária 

incidente sobre o valor do dobro do teto do regime geral de previdência 

social, bem como que o requerido cesse as cobranças indevidas, relativos 

ao ano de 2017. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato 

Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a MT PREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e competente para 

responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de 

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime 

Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em 

relação a esses pedidos, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal
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Processo Número: 1001177-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001177-69.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JANE MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de Obrigação de Fazer 
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c/c Indenização por Danos Materiais, proposta por JANE MARIA DE 

JESUS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, considerando que 

pretende receber o bolsa atleta pelos anos de 2010 a 2017, bem como que 

seja cadastrada para o recebimento futuro do benefício. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Trata-se de discussão para a concessão 

do bolsa atleta, regulado pela Lei Estadual 8.157/04, referente aos anos de 

2010 a 2017. Importante frisar que a ação foi proposta em maio de 2018, 

portanto, em respeito ao prazo prescricional quinquenal em favor da 

fazenda pública, as pretensões anteriores a 2013 estão prescritas. De 

pronto, verifica-se que muito embora a requerente tenha informado que 

todos os anos protocolava o pedido para o recebimento do bolsa atleta, o 

Estado de Mato Grosso demonstrou que foram realizados três empenhos 

em favor da requerente, no valor de R$1.600,00, R$ 6.400,00 e 

R$4.000,00 (empenhos de numeração 15601.0001.12.002235-6, 

15601.0001.013.0012383-8 e 15601.0001.14.00049-2), consoante 

documento de movimentação de id n. 15130383. Alegou o requerido que 

os pagamentos foram realizados em contrapartida ao bolsa atleta 

solicitado no ano de 2012, do qual foram prestadas contas pela 

requerente em 11/03/2014. O bolsa atleta é um auxílio que deve ser 

solicitado anualmente, nos termos do artigo 14 da Lei Estadual 8.157/04, 

vê-se: Art. 14 As bolsas-atleta serão concedidas pelo prazo de um ano, 

configurando 12 (doze) recebimentos mensais. A requerente não juntou 

prova dos requerimentos que alega ter feito ao longo dos anos, sendo que 

consta nos extratos juntados pelo requerido apenas dois processos 

administrativos em seu nome sobre bolsa atleta, quais sejam 199409/2011 

e 39807/12. Não consta nenhum processo administrativo no nome da 

requerente nos anos seguintes, o que faz concluir que o bolsa atleta não 

foi solicitado nesse período. DE modo que a parte autora não comprova 

que tenha se subetido aos requisitos legais para o recebimento do 

benefício. Dessa maneira, não cabe ao Poder Judiciário substituir a 

Administração Pública e conceder benefício do qual não há prova de que 

foi requerido, pois a inscrição não é automática e o pedido é requisito 

formal para a concessão, veja-se: Art. 9º O pedido para a concessão da 

bolsa-atleta será dirigido à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - 

SEEL, devendo o atleta fazer a juntada de indicação, formalizada por 

escrito, da respectiva entidade regional de administração do desporto. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na 

inicial, e, por corolário, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal
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WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000872-85.2018.8.11.0001. REQUERENTE: TATIANA PAULA MARQUES 

DE ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de 

Cobrança para pagamento de diárias, proposta por TATIANA PAULA 

MARUQES ARRUDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pois 

empreendeu viagem para o Canadá representando a UNEMAT no Evento 

“5 Conference of the International Union of Forest Research Organizations 

– IUFRO e 60th Society of Wood Science and Technology (SWST) and 

FPInovations”, motivo pelo qual deseja o recebimento de diárias e ser 

ressarcida pelas passagens. Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. I – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Alega o requerido Estado 

de Mato Grosso quanto a sua ilegitimidade passiva, pois afirma ser 

competência da UNEMAT o ressarcimento da requerente. Ocorre que o 

Estado de Mato Grosso é o responsável principal pela receita na UNEMAT, 

bem como o ordenador da despesa com pessoal, razão pela qual é 

legitimo figurar no polo passivo da demanda, nos termos do entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça, ex vi: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA/CONDENATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – 

ESTADO DE MATO GROSSO – ORDENADOR DE DESPESA – 

LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PROVIMENTO.Não obstante a 

Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT –, possua 

personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o 

Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto 

é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o 

ordenador da despesa com pessoal desta. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018) II – MÉRITO O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. Assevera o Decreto 2101/09 em 

seu artigo 1º que “O servidor civil ou militar e empregado público da 

Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso que, a serviço, 

afastar-se da cidade de sua lotação para outros pontos do território 

nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a 

passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e 

locomoção, na forma estabelecida neste Decreto.” (grifei). Verifica-se que 

a requerente empreendeu viagem a Vancouver-Canadá para participar de 

evento representando a Universidade Estadual de Mato Grosso, 

consoante se infere do documento de id 12708042, pelo período de 

07/06/2017 a 18/06/2017, autorizada pela Portaria 2048/2017, publicada no 

Diário Oficial de 09 de junho de 2017. Frisa-se que a Portaria autorizou a 

requerente a participar do evento, com ônus limitado à instituição de 

origem. Afirmou a requerente que teve despesas com passagens aéreas, 

taxa de inscrição, e diárias, comprovadas pelos documentos de 

movimentação 12707705, 12707743, 12707782, 12707807, 12707825, 

12707836, 12707859 e 12708007. A requerente demonstrou o pagamento 

de R$ 7.196,65 (sete mil cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco 

centavos) de passagem aérea de Cuiabá a Vancouver, ida e volta, porém 

não juntou demonstração do pagamento das passagens de Alta 

Floresta-MT a Cuiabá (ida e volta). Ademais, a requerente foi autorizada a 

receber diária por 12 (doze) dias, sendo que no anexo I do Decreto 

2.101/09 é fixado o valor de diárias internacionais para o cargo da 

requerente de U$290,00 (duzentos e noventa dólares americanos), 

perfazendo o total de U$3.480,00, valor que, utilizando a cotação atual do 

dólar turismo, equivalente a R$ 3,86 (três reais e oitenta e sete centavos), 

conforme informação oficial obtida por meio do site do Banco Central do 

Brasil - BCB[1] , o que corresponde a R$ 13.432,80 (treze mil quatrocentos 

e trinta e dois reais e oitenta centavos). A pretensão de ser ressarcida 

pela taxa de inscrição do evento não prospera, por ausência de previsão 

legal, vez que o artigo 1º do Decreto 2101/09 apenas contempla o custeio 

das passagens e de diárias. Assim, deve o requerido Estado de Mato 

Grosso ressarcir a requerente nos valores serão especificados conforme 

a natureza da despesa e observando que quanto ao termo inicial de juros 

e correção haverão de ser diferenciados, haja vista a conversão 

utilizando-se o câmbio atual. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR a parte 

requerida a pagar à requerente o valor de R$ 13.432,80 (treze mil 

quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), referentes às 

diárias internacionais, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 
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caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos e 

condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE, a partir desta data, e R$ 7.196,65 (sete mil 

cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos) referente a 

devolução de valores correspondentes aos custos de passagem aérea de 

Cuiabá a Vancouver, acrescido dos mesmo índices sendo os juros desde 

a citação e a correção monetária desde o efetivo desembolso, limitando o 

valor da execução ao teto dos Juizados Especiais. E por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amara l  Ju i z  de  D i re i t o  em subs t i t u i ç ã o  l e g a l  [ 1 ] 

https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao - 

acesso às 15h39 do dia 30/11/2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000480-48.2018.8.11.0001. REQUERENTE: DAVID SOUSA DOURADO, 

EDSON ANTONIO DE MIRANDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de ação ordinatória para fixação de número de vagas 

para o Último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, com a consequente aprovação dos 

requerentes, proposta por DAVID SOUZA DOURADO E EDSON ANTONIO 

DE MIRANDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Alegam os 

requerentes que foram convocados apenas 115 (cento e quinze) 

candidatos no último curso de habilitação de oficiais administrativos da 

PMMT – CHOA, sendo que deveriam ser chamados no mínimo 195 (cento e 

noventa e cinco) candidatos, consoante determina a lei complementar 

estadual n. 529/2014. O requerido foi citado e apresentou contestação, 

contudo, não compareceu à audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. I – PRELIMINAR – 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Afirma o 

requerido quando à incompetência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ante a complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica. 

Pois bem, a matéria aqui discutida é unicamente de direito, não sendo 

necessária dilação probatória, motivo pelo qual não há óbice ao seu 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, refuto a preliminar 

levantada. II - MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Pois bem, a nomeação de candidatos em 

concurso público não se resume apenas à existência de vagas, pois 

depende da conveniência e oportunidade administrativa, dotação 

orçamentária, dentre outros quesitos. Há uma diferença entre vagas 

disponíveis para o cargo e vagas ofertadas no edital, as vagas 

disponibilizadas no edital geram um direito subjetivo de nomeação, 

diferente das vagas que vierem a surgir, por exemplo, em razão da 

aposentadoria de um servidor, ou que não possuem dotação orçamentaria 

equivalente. Segundo o entendimento do STF, haverá direito à nomeação 

na existência de novas vagas durante o certame se o candidato conseguir 

demonstrar, de forma cabal: • que existe inequívoca necessidade de 

nomeação de aprovado durante o período de validade do certame; e • que 

está havendo preterição arbitrária e imotivada por parte da administração 

ao não nomear os aprovados. Tratam-se de requisitos cumulativos, que 

não se demonstram existentes no presente caso, até porque o presente 

processo seletivo interno definiu a validade do certame como após a 

matrícula dos aprovados no CHOA/2017, ou seja, após a matrícula dos 

115 (cento e quinze) aprovados. A lista de classificados serve apenas 

para suprir eventual desistência ou irregularidade na matrícula dos 115 

(cento e quinze) aprovados, vez que se trata de uma chamada para um 

curso de formação, que é oferecido uma única vez aos aprovados. Após 

a matrícula, o processo seletivo tem-se por expirado, sendo que uma nova 

chamada ocorrerá apenas através de um novo processo seletivo. O STF 

fixou entendimento em sede de recurso extraordinário submetido à 

sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser 

aplicada em todos os processos que tratem sobre o tema: “O surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 09/12/2015 (repercussão geral). Assim, considerando a natureza 

discricionária da administração pública em nomear candidatos além do 

número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir 

de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de 

decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Ademais, imperioso frisar que, tendo em vista a natureza vinculativa do 

edital e a imperatividade do princípio da separação dos poderes, há 

impedimento para que o Poder Judiciário modifique a decisão administrativa 

do quantitativo de vagas disponibilizada no edital n. 001/DGP/PMMT de 08 

de maio de 2017. Frente ao exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

NORBERTO ROQUE PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 
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1000442-36.2018.8.11.000 REQUERENTE: NORBERTO ROQUE PEREIRA 

LEMES, MIGUEL GOMES DE LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Trata-se de Ação Ordinatória para fixação de 

número de vagas para o Último Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a 

consequente aprovação dos requerentes, proposta por NORBERTO 

ROQUE PEREIRA LEMES e MIGUEL GOMES DE LIMA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Alegam os requerentes que foram 

convocados apenas 115 (cento e quinze) candidatos no último curso de 

habilitação de oficiais administrativos da PMMT – CHOA, sendo que 

deveriam ser chamados no mínimo 195 (cento e noventa e cinco) 

candidatos, consoante determina a lei complementar estadual n. 529/2014. 

O requerido foi citado e apresentou contestação, contudo, não 

compareceu à audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos 

da revelia. Passo ao julgamento. I – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Afirma o requerido quando à 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a 

complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica. Pois bem, a 

matéria aqui discutida é unicamente de direito, não sendo necessária 

dilação probatória, motivo pelo qual não há óbice ao seu trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Assim, refuto a preliminar levantada. II - 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide. De pronto verifico que os requerentes não 

compareceram na audiência de conciliação, e nem justificaram sua 

ausência, contudo, considerando que os requeridos também não 

compareceram, não verifico prejuízo a justificar a extinção do processo, 

nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95. Pois bem, a nomeação de 

candidatos em concurso público não se resume apenas à existência de 

vagas, pois depende da conveniência e oportunidade administrativa, 

dotação orçamentária, dentre outros quesitos. Há uma diferença entre 

vagas disponíveis para o cargo e vagas ofertadas no edital, as vagas 

disponibilizadas no edital geram um direito subjetivo de nomeação, 

diferente das vagas que vierem a surgir, por exemplo, em razão da 

aposentadoria de um servidor, ou que não possuem dotação orçamentaria 

equivalente. Segundo o entendimento do STF, haverá direito à nomeação 

na existência de novas vagas durante o certame se o candidato conseguir 

demonstrar, de forma cabal: • que existe inequívoca necessidade de 

nomeação de aprovado durante o período de validade do certame; e • que 

está havendo preterição arbitrária e imotivada por parte da administração 

ao não nomear os aprovados. Tratam-se de requisitos cumulativos, que 

não se demonstram existentes no presente caso, até porque o presente 

processo seletivo interno definiu a validade do certame como após a 

matrícula dos aprovados no CHOA/2017, ou seja, após a matrícula dos 

115 (cento e quinze) aprovados. A lista de classificados serve apenas 

para suprir eventual desistência ou irregularidade na matrícula dos 115 

(cento e quinze) aprovados, vez que se trata de uma chamada para um 

curso de formação, que é oferecido uma única vez aos aprovados. Após 

a matrícula, o processo seletivo tem-se por expirado, sendo que uma nova 

chamada ocorrerá apenas através de um novo processo seletivo. O STF 

fixou entendimento em sede de recurso extraordinário submetido à 

sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser 

aplicada em todos os processos que tratem sobre o tema: “O surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 09/12/2015 (repercussão geral). Assim, considerando a natureza 

discricionária da administração pública em nomear candidatos além do 

número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir 

de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de 

decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Ademais, imperioso frisar que, tendo em vista a natureza vinculativa do 

edital e a imperatividade do princípio da separação dos poderes, há 

impedimento para que o Poder Judiciário modifique a decisão administrativa 

do quantitativo de vagas disponibilizada no edital n. 001/DGP/PMMT de 08 

de maio de 2017. Frente ao exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc., 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003272-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1003272-09.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO JOÃO DA SILVA 

REQUERIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E 

CAPACITACAO, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária de Nulidade 

de Ato Jurídico ajuizada por ANTONIO JOÃO DA SILVA em desfavor do 

Estado de Mato Grosso e do Instituto Brasileiro de Formação e 

Capacitação-IBFC, objetivando anulação da questão de nº 34, da prova 

objetiva de Conhecimentos Específicos executada pela 2º requerida, sob o 

comando do Edital nº 01/2017, relativo ao cargo de Professor da 

Educação Básica, bem como seja acrescido o respectivo ponto na sua 

nota da prova objetiva. A tutela de urgência foi indeferida. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação, mas o Estado de Mato Grosso 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o 

não comparecimento do Estado na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - Das Preliminares de Ilegitimidade 

Passiva O Estado de Mato Grosso e o IBFC são partes legítimas para 

figurarem no polo passivo da ação. Isto porque, o fato do Estado delegar a 

execução do certame ao IBFC, não o exime da responsabilidade em 

relação ao concurso público, haja vista que o Instituto é mero executor do 

concurso público e não atua em nome próprio, mas por delegação. Os 

mesmos argumentos são utilizados quanto à legitimidade do IBFC, 

porquanto na qualidade de executor da prova também tem 

responsabilidade, devendo, portanto, ambos requeridos permanecerem no 

polo passivo da ação. II – Da Incompetência Absoluta do Juizado Especial 

em Razão da Complexidade e Necessidade de Realização de Prova 

Pericial Rejeito a alegação, pois as questões atinentes a concursos 

públicos não se encontram no rol de matérias cuja competência são 

exclusivas das Varas da Fazenda Pública (art. 2º , § 1º , da Lei 12.153 

/2009). Além disso, a demanda apresentada pelo autor não possui 

nenhuma complexidade a justificar a transferência de seu julgamento para 

uma das Varas da Fazenda Pública. III - Da Litigância De Má-Fé Afasto a 

alegação, eis que para caracterização da litigância de má-fé, há 

necessidade de preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 

do Código de Processo Civil. No caso em questão, o requerente não 
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alterou a verdade dos fatos, mas apenas se utilizou do seu direito de 

petição, não ficando evidenciado nos autos comportamento que implique 

em ato atentatório a dignidade da justiça. IV – Do Mérito É assente na 

jurisprudência que a apreciação pelo Judiciário em matéria de concurso 

restringe-se ao aspecto da legalidade, haja visto que, incumbe ao edital 

regulamentar o concurso e a banca examinadora dar seguimento ao 

certame. O Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração 

quanto o candidato que nele se inscreve. No caso em exame, verifico que 

o requerente foi eliminado na primeira fase – prova objetiva – do Concurso 

para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os 

Cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo 

Educacional e Apoio Administrativo Educacional, por não ter atingido o 

número mínimo de questões para habilitação às fases seguintes do cargo 

de Professor da Educação Básica – Perfil Profissional: Geografia. O 

requerente alega que a matéria cobrada na questão de número 34 de 

Conhecimentos Específicos não constou nos conteúdos programáticos 

previsto no Edital nº 01/2017. Confrontando os argumentos do requerente 

com o conteúdo programático previsto no edital, a questão questionada e 

suas respectivas alternativas e resposta considerada certa pela banca 

examinadora do concurso, estou convencido de que as alegações do 

requerente não procedem, eis que o conteúdo exigido na questão de 

número 34 de Conhecimentos Específicos está previsto de forma global no 

edital. Portanto, cabia ao requerente enquanto candidato procurar 

conhecer e estudar todos os elementos de cobrança prováveis pela 

banca examinadora, mesmo que não previstos exaustivamente no edital. 

Até mesmo em razão de que os concursos públicos estão sendo 

procurados cada vez mais por pessoas altamente preparadas, e por 

consequência, exige dos candidatos um preparo além do mediano. 

Ademais, compete ao Poder Judiciário limitar-se ao exame da legalidade 

das normas instituídas no edital ou de seu descumprimento pela comissão 

organizadora do certame. Portanto, inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar na 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do 

concurso público e, por conseguinte, violar o princípio da isonomia. A 

propósito: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

– AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – GESTOR GOVERNAMENTAL – 

PROVA OBJETIVA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE 

CORREÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO – 

IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – 

PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. O que caracteriza a 

nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca a 

brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes. A 

competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das 

normas instituídas no edital ou de seu descumprimento pela comissão 

organizadora do certame, vedada a análise das questões das provas e 

dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é 

exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar na 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora do concurso público, e ainda, violar o princípio da isonomia. 

(TJMT Ap 31582/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial de anulação da questão nº 34 e acréscimo do ponto 

na nota do requerente ANTONIO JOÃO DA SILVA; e, de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006300-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1006300-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ANA PAULA FREITAS 

REPRESENTANTE: SYNARA VIEIRA GUSMAO REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer ajuizada por ANA PAULA FREITAS COLAZANTE em 

desfavor do Município de Cuiabá, objetivando sua nomeação ao cargo 

S-26 – Técnica em Educação Física, para o qual foi aprovada em 

concurso público. A liminar foi indeferida. Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou defesa. DECIDO. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. In casu, verifico 

que a presente ação objetiva a nomeação e posse da requerente no cargo 

de S-26 – Técnica em Educação Física do Município de Cuiabá/MT, após 

aprovação em concurso público regido Edital nº 001/2012/PMC/MT. A 

requerente ficou classificada na 41ª posição e alega existência de 

contratos temporários firmados com servidores não aprovados no 

certame, além de 08 (oito) vagas em aberto. Assim, o ponto nuclear da 

controvérsia está em definir se a parte autora tem direito a nomeação e 

posse, mesmo classificada para cadastro de reserva, eis que ocupa a 41º 

posição para o cargo de Técnico em Educação Física e, segundo o edital 

foram disponibilizadas somente 20 (vinte) vagas (id. 1057540, pág. 18). É 

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a 

aprovação em concurso público em posição classificatória além do 

número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato 

direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se 

sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

Entretanto, essa expectativa de direito é transformada em direito subjetivo 

à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a 

necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz, contratando 

de forma precária, em detrimento do candidato aprovado. A parte autora 

defende que tendo vagas em aberto e havendo contratação precária em 

detrimento da nomeação dos aprovados integrantes do cadastro de 

reserva constitui indevida preterição a ser rechaçada pelo Judiciário. No 

caso em análise, embora tenha restado comprovado que efetivamente 

houve a contratação de forma precária de Técnico em Educação Física, 

consoante se infere da farta documentação acostada (id. 1057579), não 

se afigura possível alcançar a colocação obtida pela requerente, já que 

restou classificada na 41ª posição. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. (...) 2. O 

Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da 

repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. 

No caso, a impetrante, embora não classificada dentro do número de 

vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por 

meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou sua preterição, uma 

vez que demonstrou a existência de vagas em quantidade suficiente para 

atingir a sua posição na lista de classificação e a contratação de pessoal 

de forma precária, durante a validade do certame, o que indica a 

necessidade inequívoca da administração pública em preencher essas 

vagas. 4. Recurso em mandado de segurança a que se dá provimento. 

(RMS 57.075/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018). Assim, como não é possível 
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alcançar a colocação obtida pela requerente (41ª posição), não verifico o 

alegado direito consistente na nomeação e posse ao cargo de TÉCNICO 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA – S-26. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial de nomeação e posse da parte autora ANA 

PAULA FREITAS COLAZANTE ao cargo de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA – S-26; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008314-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMAR DE OLIVEIRA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1008314-50.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LINDAMAR DE OLIVEIRA 

DOMINGOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LINDAMAR DE 

OLIVEIRA DOMINGOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o fornecimento dos medicamentos BROMETO DE TIOTRÓPIO 

2.5 MCG, ROFLUMILAST 500 MCG E CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600 MG, 

uma vez que é portadora de enfisema pulmonar grave. A tutela de 

urgência indeferida. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. A requerente alega que mantém 

com o uso adequado dos medicamentos, apenas 25% da atividade 

pulmonar, ficando com isso impossibilitada de gozar de coisas básicas 

que são imprescindíveis a sua dignidade, inclusive no que concerne a uma 

simples caminhada ou uma simples troca de vestimenta. Assim, requer o 

fornecimento dos medicamentos BROMETO DE TIOTRÓPIO 2.5 MCG, 

ROFLUMILAST 500 MCG E CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600 MG, uma vez 

que é portadora de enfisema pulmonar grave e não possui condições 

financeiras. O NAT (id. 1435483/1587233) informou que os medicamentos 

pleiteados não são assegurados pelo SUS e, alternativamente, apresentou 

outros fármacos ao tratamento, bem como indicou o prazo de 04 (quatro) 

meses para reavaliação da continuidade da prescrição. O STJ fixou 

recentemente requisitos para a concessão de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, vejamos: “A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) Existência 

de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa)” (STJ. 1ª Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, julgado em 25/04/2018). Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora comprovou os requisitos para a concessão dos 

medicamentos ao juntar laudo médico fundamentado e circunstanciado (id. 

1488803 a 1488808), registro dos medicamentos na ANVISA (id. 

14031535 e 14031566) e hipossuficiência (id. 1488811). Ademais, restou 

caracterizada a excepcionalidade, eis que a autora não responde ao 

tratamento de acordo com o protocolo. O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado 

desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à redução de 

doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Desta feita, negar ao 

paciente a utilização de medicamento para tratamento, dada as 

circunstâncias da enfermidade, é o mesmo que desconsiderá-lo como 

pessoa humana. Ressaltando que se trata de direito fundamental à saúde, 

e dever do Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas que 

visem à redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. 

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a fornecer os 

medicamentos BROMETO DE TIOTRÓPIO 2.5 MCG, ROFLUMILAST 500 

MCG E BAMIFILINA 600 MG, a requerente LINDAMAR DE OLIVEIRA 

DOMINGOS, nos moldes da prescrição médica; bem como submetê-la a 

nova avaliação médica a cada 04 (quatro) meses, para apurar a 

necessidade de manutenção do tratamento, conforme o Enunciado nº 02 

do Conselho Nacional de Justiça, respeitado o teto deste Juizado Especial 

da Fazenda, sendo responsável o gestor público por descumprimento de 

ordem judicial; e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys 

Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BOEIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001216-66.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA MARA BOEIRA DE 

MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). SANDRA MARA 

BOEIRA DE MACEDO ajuizou ação cominatória em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e Município de Cuiabá, pretendendo transferência para 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital da rede pública ou privada, 

sob pena de óbito prematuro. A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo. 

Citados, os requeridos não apresentaram contestação. Inobstante a não 

apresentação da contestação pelos requeridos, diante da indisponibilidade 

do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de 

aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. O ente público tem o 

dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito 

social assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de 

todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado 

e de relevância pública tais serviços, não se podendo isentar da 

obrigação que lhe cabe. Até porque negar ao paciente a utilização de 

medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia, transferência para UTI 

ou de insumos, é o mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. 

Ressaltando que se trata de direito fundamental à saúde, e dever do 

Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, 

visando garantir tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro 

diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única 

em cada nível de governo; descentralização político administrativa; 

atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e 

participação da comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está 
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baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do 

sistema, é necessário que se atente também para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos. 

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 da 

Constituição opera com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes. A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior 

estabilidade para os recursos de saúde, consolidou o mecanismo de 

cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação, bem 

como acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, 

assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento 

e a uma maior estabilidade dos recursos. O artigo 196 da Carta Magna 

consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio 

de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 

"qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à 

pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 

196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Dessa feita, cabe ao Poder 

Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do 

ente público em cumprir o que lhe compete (TJ/MT AI 54143/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). In casu, a parte reclamante 

sustenta que está internada na Policlínica do Bairro Pedra Noventa, em 

Cuiabá, onde deu entrada quadro de complicações respiratórias a 

esclarecer (suspeita de complicações de DPOC ou H1N1). Seu quadro 

atual é GRAVÍSSIMO”. Por conta de tal quadro clínico, necessita ser 

imediatamente transferida para UTI, sendo confirmada a necessidade pelo 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT. E consta nos autos que a 

parte reclamante foi transferida para a UTI II do Hospital e Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá em 19/05/2018, portanto cumprida a liminar deferida. O 

direito à saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 

12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Assim, demonstrado que o requerido 

não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 

373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Posto isso e por tudo o mais que consta nos 

autos, RATIFICO a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR, em caráter definitivo e solidariamente as partes 

reclamadas, a viabilizarem a transferência da paciente para um leito de 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em hospital que disponha de 

condições técnicas para dar suporte ao seu caso, nos moldes da 

prescrição médica, a custo e ônus da parte reclamada, e mediante 

avaliação de risco específica para transferência pela equipe que 

atualmente assiste a paciente e autorização médica da unidade na qual se 

encontra internada caso se apresente viável para um leito de Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI. E, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000814-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ADEVAIR SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA contra o Município de Cuiabá, 

almejando a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada em 

atividade, referente aos quinquênios de 1993/1998, 1998/2003 e 

2003/2008, no valor de R$ 39.126,06 (Trinta nove mil, cento vinte seis 

reais e seis centavos), considerado o subsídio anterior a propositura da 

ação. Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação, 

mas apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento 

do requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. É cediço que a licença prêmio gera o 

direito da conversão em pecúnia, quando não usufruída durante o serviço 

público em razão da aposentadoria, marco inicial para se contar o prazo 

prescricional. A propósito: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

TERMO INICIAL. REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à 

conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas 

para a contagem do tempo de serviço origina-se do ato de aposentadoria 

(...) (no mesmo sentido: AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; RMS 35.039/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/10/2013). 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, 

DJe 26/02/2016). (g.n.) Convém registrar que a Lei Complementar nº 

93/2003 que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de 

Cuiabá", em seu artigo 192, extinguiu a licença prêmio no serviço público 

municipal, o que não se aplica à requerente, eis que pertence a área da 

educação (professora especialista), tendo como lei regulamentadora da 

categoria dos profissionais da educação a Lei Complementar nº 220/2010 

que "Dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação". Assim, diante de antinomia aparente de normas, 

na impossibilidade da invocação dos princípios da hierarquia e da 

anterioridade, deve ser aplicado o da especialidade, segundo o qual a 

norma especial prefere à norma geral, pelo menos no que se refere ao 

direito à licença prêmio, porém nada impede que a Lei Complementar nº 

093/03 continue sendo aplicada, desde que não haja incompatibilidade com 

a Lei Complementar nº 220/2010. O artigo 50 e seguintes da Lei 

Complementar nº 220/2010, dispõem sobre a licença prêmio, vejamos: 

"Art. 50 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço 

público municipal, o Profissional da Educação fará jus a três meses de 

licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo 

efetivo." Sobre o tema segue o julgado: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO – COMPROVAÇÃO DO 

PERÍODO AQUISITIVO - INDEFERIMENTO – SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL – ANTAGONISMO ENTRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI ORDINÁRIA Nº 4.594/2008) E A LEI 

ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (LC Nº 93/2003) – INEXISTÊNCIA DE 

HIERARQUIA NA ESPECIE DOS AUTOS – RESOLUÇÃO DA LIDE PELA 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA 

– RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não há hierarquia entre a Lei Complementar 
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Municipal (LC nº 93/2003) e a Lei Ordinária nº 4.594/2004, norma especial 

da categoria profissional (Profissionais da educação do Município), 

porquanto, ambas, tem fundamento em critério constitucional próprio de 

validade, definidores do campo material da competência legislativa. 2 – 

Assim, havendo lei regulamentadora da categoria dos profissionais da 

educação, mesmo que ordinária (Lei 4.494/2004), deve prevalecer sobre a 

lei complementar geral (lei 093/2003), em arrimo ao princípio da 

especialidade. Destarte, se demonstrado o período aquisitivo e a condição 

de profissional da educação descrita no art. 2º da Lei nº 4.594/2004, é 

assegurado ao servidor o direito à licença prêmio, porque, a legislação 

especial deve prevalecer sobre a regra geral. (TJMT Apelação / Reexame 

Necessário 34944/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013). 

Os documentos acostados aos autos, não contestados pelo requerido, 

demonstram que as licenças prêmios dos períodos de 1993/1998 (Portaria 

SMA nº 888/1998), 1998/2003 (Portaria SMGE nº 1269/2011) e 2003/2008 

(Portaria 138/2015/GS/SME) – id. 12604516, págs. 1 a 5 e id. 12604568, 

págs. 1 a 3 -, foram deferidas e não foram gozadas, ensejando a 

procedência do pedido, eis que a requerente está aposentada desde 

17/07/2015 (id. 12604534) e não poderá mais usufruí-las. Registro que 

restou incontroverso o direito a licença prêmio nos períodos pleiteados, 

bem como a requerida não juntou aos autos prova do gozo ou pagamento 

dos valores, mesmo sendo detentor dos comprovantes e controle da 

concessão das licenças. Assim, a conversão da licença prêmio não 

usufruída em pecúnia é devida, sob pena de resultar em enriquecimento 

sem causa do Município, beneficiário dos serviços por ela prestados, 

segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Ademais, a 

jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão 

da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só 

autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de 

serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a 

conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração. (...) 

(STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1.486.857/RS, relator Ministro 

Humberto Martins, DJe 10/12/2014) g.n.. A propósito, cito decisão da 

Turma Recursal Única do TJ/MT confirmando as decisões desse Juizado, 

vejamos: RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA 

EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA 

EFETIVADA - DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO 

GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo 

prescricional não se inicia no momento em que a autora poderia usufruir 

do benefício da licença prêmio, se concedido, mas sim a partir da 

aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos 

períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não foram computados 

em dobro quando da aposentadoria, os referidos períodos devem ser 

pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. (RI 916/2013, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014). O valor da indenização da licença prêmio 

deve como base a remuneração do servidor do mês anterior à propositura 

da ação. Isto porque não se trata de mera conversão do direito em 

pecúnia, mas de verdadeira indenização e como tal de caráter punitivo, 

pois se o servidor não fruiu do seu descanso regular, justo é que o ente 

público lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, Recurso Inominado nº 0436335 – 

91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando de Andrade Pinto, julgamento em 

05/09/2014). No que tange a prescrição quinquenal, é pacífico o 

entendimento de que o termo inicial referente à licença prêmio não gozada 

na ativa se inicia no ato da aposentadoria, vejamos: (...) 1. "O 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o 

termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a 

licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, 

mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir 

do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à 

aposentação." (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) (STJ, AgRg no REsp 

810617 / SP, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, DJ 01/03/2010). 

Quanto ao pedido de incidência de imposto de renda e contribuição 

previdenciária, indefiro, tendo em vista cunho indenizatório da verba, nos 

termos da Súmula 136 do STJ. Frente ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar 09 (nove) meses de licença 

prêmio, referente aos quinquênios de 1993/1998, 1998/2003 e 2003/2008, 

no valor de R$ 39.126,06 (Trinta nove mil, cento vinte seis reais e seis 

centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação (17/05/2018), respeitado o 

teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09, e nos termos e condições fixados na decisão 

definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI CONCEICAO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000112-39.2018.8.11.0001 REQUERENTE: AMAURI CONCEICAO DORILEO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito Previdenciário promovida por AMAURI CONCEIÇÃO 

DORILEO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, 

objetivando declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária em 

relação aos valores inferiores ao dobro do teto da Previdência Social, 

assim como restituição do montante cobrado indevidamente no período de 

08/2015 a 12/2017, no montante de R$ 17.800,55 (Dezessete mil, 

oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O autor 

alega em síntese, que é servidor público aposentado e desde 07/2015 foi 

diagnosticado com neoplasia maligna, razão pela qual faz jus à isenção da 

contribuição previdenciária até o dobro do teto da Previdência Social. A 

contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e 

pensões está regulamentada nos §§ 18 e 21, do art. 40, da Constituição 

Federal, nos seguintes moldes: “Art. 40. (...) § 18. Incidirá contribuição 

sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime 

de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 

com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de 

cargos efetivos. (...) § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo 

incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de 

pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 

desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de 

doença incapacitante.” Destarte, o § 21 estabelece uma espécie de 

exceção ao § 18 aos portadores de doenças incapacitantes, devendo ser 

calculada a contribuição previdenciária apenas sobre os valores que 

superem o dobro do limite máximo do teto do RGPS. Nesse sentido é a 

jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA — 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA 

— SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO 

OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL — LEI COMPLEMENTAR DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — 

APLICAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — MANUTENÇÃO. 

Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público 

inativo ou militar, acometido de doença incapacitante do rol previsto no 

artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 

15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o 

dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de 

previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Portanto, é de rigor a manutenção de 

decisão agravada que deferiu a segurança. Recurso não provido. (TJMT - 

AgR 178434/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). A parte autora demonstrou 

estar aposentado e acometido de doença grave, conforme laudo médico 

juntado no id. 11438871, fazendo jus à declaração do direito a dispensa 

da contribuição previdenciária em relação aos valores inferiores ao dobro 

do teto da previdência social e à restituição do montante cobrado a maior, 

a partir de 08/2015 a 12/2017, como solicitado. Nos casos de repetição de 

indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ 

disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, devendo a correção monetária 

incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, do trânsito em 

julgado. Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. O 

presente entendimento se coaduna com a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: “(...) Sobre o 

indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à 

razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 

7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 

13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR o 

direito da parte autora AMAURI CONCEIÇÃO DORILEO a inexigibilidade da 

contribuição previdenciária em relação aos valores inferiores ao dobro do 

teto dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social e CONDENAR 

o requerido a restituir os valores cobrados a maior no período de 08/2015 

a 12/2017, no montante de R$ 17.800,55 (Dezessete mil, oitocentos reais e 

cinquenta e cinco centavos), a serem acrescidos de correção monetária 

pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12153/09; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Márcio de Oliveira Sampaio Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1002654-64.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO AZEVEDO GELBER, 

ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição 

Previdenciária c/c Repetição de Indébito Tributário ajuizada por MARCELO 

AZEVEDO GELBER e ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre verba relativa a cargo em comissão e 

restituição dos valores descontados indevidamente a partir 08/2012, no 

valor de R$ 6.521,33 (Seis mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e três 

centavos) e R$ 6.876,80 (Seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e 

oitenta centavos), respectivamente. Os requerentes alegam que tem 

sofrido descontos de contribuição previdenciária sobre o total das suas 

remunerações, incluindo, indevidamente, as parcelas recebidas a título de 

cargo em comissão denominado “DGA-8”. Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. DECIDO. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - Da Ilegitimidade Passiva 

Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária que 

abrange período posterior a janeiro/2015, relativo a servidores na ativa. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente 

para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir 

de sua criação (01/01/2015), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias a 

partir de janeiro/2015; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 

II – Da Prescrição Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de 

que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ. Assim, em eventual 

procedência do pedido deverão ser observadas apenas as prestações 

vencidas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. Considerando 

que a interposição da ação se deu em 09/2017, declaro a prescrição das 

parcelas do período anterior a 09/2012. III – Do Mérito O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Os 

requerentes alegam desconto de contribuição previdenciária sobre 

parcela correspondente ao cargo em comissão, no período de ago/2012 a 

08/2017. A questão trazida a juízo não demanda maiores digressões, pois 

o art. 40 da Constituição Federal versa sobre as regras de contribuição 

previdenciária. Assim como, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária 

"...sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos 

proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo 

comissionados" (RE nº 463.348/PR, AI 799026 AgR/PE). No mesmo sentido 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO 

INCIDÊNCIA. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO. 1. Está pacificado o tema da 

não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que 

as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. 2. Precedentes: EREsp 

859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011. Agravo 

regimental improvido (AgRg no REsp 1366263 / DF, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, T2, DJe 06/09/2013). Verifico, portanto, que o caso 

tratado nos autos se encontra pacificado na jurisprudência, de modo que 

a incidência do desconto previdenciário deve ser limitado tão somente à 

remuneração relativa ao cargo efetivo. Extraio das fichas financeiras dos 

requerentes que a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) 

incidiu sobre o valor denominado “SUBSIDIO COMIS SERVIDOR/LC 266”, o 

que é vedado por lei. Desse modo, os requerentes fazem jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, mas somente de 09/2012 a 12/2014, tendo 
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em vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de 

Mato Grosso em relação às demais parcelas e o reconhecimento da 

prescrição do período anterior a 09/2012. Nos casos de repetição de 

indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ 

disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do 

trânsito em julgado. Após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Nesse sentido: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base 

no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 

42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). Assim, assiste razão ao requerido quanto ao índice da 

correção monetária e quanto ao momento da incidência dos juros 

moratórios, nos termos da Súmula 188 do STJ que dispõe: “os juros 

moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em 

julgado da sentença.” Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

para DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas relativas ao cargo em comissão e CONDENAR o requerido a 

restituir os valores descontados a maior no período de setembro/2012 a 

dezembro/2014, aos requerentes MARCELO AZEVEDO GELBER, o valor 

de R$ 6.436,63 (Seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e 

três centavos), e ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO, o valor de R$ 

6.792,10 (Seis mil, setecentos e noventa e dois reais e dez centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Márcio de Oliveira Sampaio Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501002-11.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARMA OLIVEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501002-11.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DUCARMA OLIVEIRA NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o 

alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000105-18.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a obrigação imposta à requerida foi devidamente 

cumprida com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme 

documentos que aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, 

JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 

924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504979-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504979-40.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a obrigação imposta à requerida foi devidamente 

cumprida com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme 

documentos que aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, 

JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 

924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500608-38.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500608-38.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO FERREIRA DE 

ALMEIDA FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado comprovou o pagamento. O exequente se manifestou 

requerendo o levantamento dos valores, de modo que demonstra 

concordância com a quitação, contudo apresentou conta corrente de 

advogado, o que impede o cumprimento do disposto no art. § 1º, do art. 6º, 

do Provimento 11/2017-CM, publicado no DJE de 23/08/2017. Nesse 

contexto, considerando que não há oposição quanto ao valor do deposito, 

o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita, 

julgo e declaro extinto o processo, na forma do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil e determino a expedição do alvará para crédito conforme 

ordena o provimento 11/2017-CM. Intime-se o exequente para informar os 

dados bancários da parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de 

arquivamento. Apresentados dados do exequente expeça-se o alvará. 

Publique-se. Intimem-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal
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Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 12, DE 30 DE NOVEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Solange de Lucena Dantas Costa, 

matrícula nº 14240, como Gestora Judiciário , na 2ª Vara Cível, no dia de 

30 de novembro de 201 8, em razão do usufruto de folga compensatória 

da servidora Angélica Alves de Almeida, matrícula nº 22132.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797486 Nr: 13287-19.2015.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DA SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE EXCEPIENTE para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

353,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772559 Nr: 3385-42.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESLER JUSTINO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

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

SILVA - OAB:8184-A-MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 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.: 725982 Nr: 6930-91.2013.811.0003

 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: DEMÁRIO GALVÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A

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

SILVA - OAB:8184-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.: 34056 Nr: 8751-63.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMERICA DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA QUANA, ANTONIO 

CARLOS DA QUANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto dos Santos de 

Oliveira - OAB:3623-A, TATIANE PEREIRA BARROS - OAB:OAB/MT 

10.757, TATIANE PEREIRA BARROS PERROT - OAB:MT/10.757

 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$ 

502,56 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 256,94 ao Cartório Distribuidor (não 
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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.: 753475 Nr: 9532-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FERNANDES COSTA, THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 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.: 442734 Nr: 11402-43.2010.811.0003

 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: DIRCEU AURELIO MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000209-04.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Wagnon José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consigno S.A. e 

Gilson Ferreira Novaes Me. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.8849553), hei por bem em rejeitar o pedido reconvencional. 

Por fim, aguarde-se em cartório a regularização dos feitos conexos, eis 

que serão julgados conjuntamente. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

25 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006414-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIVELO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006414-15/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Luciano Rivelo 

Primo. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

LUCIANO RIVELO PRIMO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

carreando documentos legíveis e indispensáveis à propositura da 

demanda (especificamente: documento que comprove a legitimidade ativa 

da autora para pleitear o eventual ressarcimento de valores – 

comprovante de pagamento, transferência e/ou prova mínima do vínculo 

entre as partes), nos termos do art.320, do CPC, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 31 de janeiro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007234-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007234-34/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Leonor Souza 

Gonçalves. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

LEONOR SOUZA GONÇALVES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em 

desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

carreando documentos legíveis e indispensáveis à propositura da 

demanda (especificamente: documento que comprove a legitimidade ativa 

da autora para pleitear o eventual ressarcimento de valores – 

comprovante de pagamento, transferência e/ou prova mínima do vínculo 

entre as partes), nos termos do art.320, do CPC, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 31 de janeiro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007552-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007552-17/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Maria Cristina 

de Souza Fernandes. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. MARIA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão (fl.184 – correspondência ID 11587889). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença, que MARIA 

CRISTINA DE SOUZA FERNANDES move em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), na qual persegue a importância de 

R$6.434,18 (seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito 

centavos). Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não carreou os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, a fim de comprovar a legitimidade ativa (documento 

comprobatório do investimento que pretende ser ressarcida), conforme 

determinado à (fl.172 – correspondência ID 10119597). Saliente-se que a 

juntada de documentos atinentes ao feito nº0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, por si só 

não comprova o vínculo entre as partes, nem mesmo o valor investido pela 

autora no esquema operado pela ré. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – pirâmide financeira – 

prevenção desta Câmara - ação civil pública promovida pelo Ministério 

Público do Acre e julgada procedente, declarando a nulidade dos 

contratos e determinando o restabelecimento ao estado anterior dos 

prejudicados – liquidação provisória individual que é possível, já que o 

recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – autora que pede a 

liquidação e consequente execução individual, sob alegação de que foi 

uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação julgada extinta, nos 

termos do art. 485, IV do CPC – ausência de comprovação do vínculo e do 

crédito – precedentes – vínculo contratual que até pode considerar-se 

provado, ante a juntada da tela de sistema do back office da apelada, com 

indicação do nome da apelante – porém, o crédito não foi provado, não 

havendo qualquer indicação do quanto foi despendido pela apelante para 

ingressar no esquema ilícito da apelada – prova que cabia à apelante – art. 

373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou comunicado determinando que os 

réus na ACP permitissem acesso dos prejudicados aos sítio, para consulta 

apenas – documentos que poderiam ter sido juntados pela apelante e não 

o foram – recurso não provido.” (TJ-SP 10202526620168260577 SP 

1020252-66.2016.8.26.0577, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 

23/08/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/08/2017) “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.” (TJSC - AC: 03003492220168240002 Anchieta 

0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de 

Julgamento: 04/07/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) “AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE 

PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. Os particulares 

lesados abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes que a petição inicial seja 

indeferida em razão da inépcia, deve ser concedida oportunidade à parte 

autora para que proceda a sua emenda.” (TJ/MG, Apelação Cível n° 

1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: Estevão Lucchesi, DJe: 

12/08/2016) Assim, considerando-se que a parte autora devidamente 

intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, impõe-se a extinção 

do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que oportunizada a demonstração da 

efetiva relação jurídica entre as partes não o comprovara. Face ao 

exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de 

mérito o processo aforado por MARIA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES, 

em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), com 

fulcro nos art. 321, parágrafo único, art.330, II e IV e art.485, VI, ambos do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. 

Custas pela parte autora (art.98, §3º, CPC). Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 05 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006590-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006590-91/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Unibanco 

Veículo Administradora de Consórcios Ltda – Fiat Administradora de 

Consórcios Ltda. Réu: Edvaldo Machado da Silva. Vistos, etc. ITAÚ 

UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – FIAT 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor EDVALDO MACHADO DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil: a) carreando a notificação do réu, eis que a constante de 
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(fls.32 – correspondência ID 9882825, fl.01) não fora entregue, conforme 

documento de (fl.33 – correspondência ID 9882825, fl.02), nos termos do 

art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; b) retificando os 

fatos, eis que consta à (fl.03 – correspondência ID 9882804, fl.02) que o 

réu encontra-se inadimplindo com a parcela de nº71, com vencimento para 

o dia 22.05.2017 e seguintes, o que diverge da notificação expedida e não 

entregue de (fls.32 – correspondência ID 9882825, fl.01), da qual se 

depreende que a parte ré encontra inadimplente desde a parcela com 

vencimento para o dia 20.03.2017, nos termos do art.319, III, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de fevereiro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008157-60.2017.8.11.0003

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:

DAVI ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008157-60/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S/A. Réu: Davi Alves Vieira. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

DAVI ALVES VIEIRA, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que as 

partes firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação 

fiduciária no importe de R$11.610,09 (onze mil, seiscentos e dez reais e 

nove centavos).” De outro norte, a parte deixara de proceder ao 

recolhimento das custas iniciais remanescente, dentre outras 

determinações, conforme certidão de (fl.67 – correspondência ID 

11567059), mesmo devidamente intimada, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil: “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”. É de lei que a petição inicial 

não pode ser despachada sem o recolhimento das custas inicial, 

consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e 

não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar da 

data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida por BANCO 

BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de DAVI 

ALVES VIEIRA, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no 

inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de 

consequência, determino o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte autora. Façam-se as 

anotações em conformidade com o Provimento nº 18/2012/CGJ. Transitada 

em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de fevereiro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009843-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a contestação oferecida 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010006-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SALES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010006-67/2017 Ação: Produção Antecipada de Provas Autor: Keila 

Sales Macedo. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

KEILA SALES MACEDO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Produção 

Antecipada de Provas” em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a parte 

autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.30 – 

correspondência ID 11917906). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença, que KEILA SALES MACEDO 

move em face de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc), na qual 

persegue a importância de R$1.000,00 (um mil reais). Devidamente 

intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de 

comprovar a legitimidade ativa (documento comprobatório do investimento 

que pretende ser ressarcida), conforme determinado às (fls.22/23 – 

correspondência ID 11182417). Ressalte-se que o documento de (fl.10 – 

correspondência ID 11019729) pertence a terceiro estranho à lide, não 

demonstrado a parte autora lastro mínimo de relação jurídica com a ré. 

Saliente-se que a juntada de documentos atinentes ao feito 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco-AC, por si só não comprova o vínculo entre as partes, nem 

mesmo o valor investido pela autora no esquema operado pela ré. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – 

pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública 

promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, 

declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento 

ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que 

é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – 

autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob 

alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação 

julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de 

comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual 

que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do 

back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o 

crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi 

despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – 

prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou 

comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos 

prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam 

ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.” 

(TJ-SP 10202526620168260577 SP 1020252-66.2016.8.26.0577, Relator: 

Achile Alesina, Data de Julgamento: 23/08/2017, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/08/2017) “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.” (TJSC - AC: 
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03003492220168240002 Anchieta 0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: 

Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 04/07/2017, Quinta 

Câmara de Direito Civil) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes 

que a petição inicial seja indeferida em razão da inépcia, deve ser 

concedida oportunidade à parte autora para que proceda a sua emenda.” 

(TJ/MG, Apelação Cível n° 1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: 

Estevão Lucchesi, DJe: 12/08/2016) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que 

oportunizada a demonstração da efetiva relação jurídica entre as partes 

não o comprovara. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado por KEILA SALES 

MACEDO, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE 

INC), com fulcro nos art. 321, parágrafo único, art.330, II e IV e art.485, VI, 

ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte autora (art.98, §3º, CPC). Façam-se as 

anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de março de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012845-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE GOMES PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012845-31/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Lafaiete Gomes Pinto Filho. Ré: Unimed Rondonópolis Cooperativa 

de Trabalho Médico Ltda. Vistos, etc. LAFAIETE GOMES PINTO FILHO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de UNIMED 

RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando a parte 

ré correta e completamente, eis que os dados da parte encontram-se 

incompletos, especificamente no que tange ao Código de Endereçamento 

Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e 

artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil; c) acostando aos autos o comprovante de 

endereço no qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de 

terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência 

assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 03 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012854-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE APARECIDA BONFIM PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012854-90/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executada: Rosimeire Aparecida Bonfim Pereira. 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor de ROSIMEIRE APARECIDA BONFIM PEREIRA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreandos, novamente, 

os documentos de (fls. 27/34 – correspondência ID 16702725), eis que os 

constantes nos autos são ilegíveis (turvos) (art. 320, CPC); b) recolhendo 

as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento 

nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 

2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 30 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012921-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVIA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESONITA MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012921-55/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Mara Silvia Oliveira. Executada: Jesonita Maria Dos Santos. Vistos, etc. 

MARA SILVIA OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor JESONITA MARIA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil (art.98, CPC), sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de novembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012924-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T.H.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN COLONHESE OAB - SP241799 (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. HENRIQUE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012924-10/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

T.H.R. Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. Executado: S. S. 

Henrique Indústria de Artefatos de Cimento - Me. Vistos, etc. T.H.R. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução 

de Título Extrajudicial” em desfavor de S. S. HENRIQUE INDÚSTRIA DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciárias, bem 

como, comprovar seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de 

dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012994-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGBERTO GUIMARAES FIRMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012994-27/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Guiratinga - 

MT Autor: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. Réu: Egberto 

Guimarães Firmino. Vistos, etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

SICREDI LTDA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Carta Precatória” em desfavor de EGBERTO GUIMARÃES 

FIRMINO, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013055-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO LOPES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013055-82/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Tangará da 

Serra – MT Autor: Banco Bradesco S/A. Réu: Clodoaldo Lopes Guimarães. 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

CLODOALDO LOPES GUIMARÃES, com qualificação nos autos, vieram-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a 

inicial da presente Carta Precatória, sob pena de devolução sem 

cumprimento: a) carreando aos autos cópia da decisão do processo 

nº6697-93.2017.811.0055 (Código – 239201), a qual deferira a expedição 

da presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de 

seus atos (decisão/despacho); b) apresentando mandato procuratório 

legível, eis que não aportara aos autos o referido documento, conforme 

determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil; c) 

comprovando o recolhimento das custas e taxas judiciárias, eis que o de 

(fls. 07/08 – correspondência ID 16793995, fls.05/06) encontram-se 

ilegíveis, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do 

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ, Oficie-se o juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de dezembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013092-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DAROIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PRESOTTO BORTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013092-12/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Londrina – 

PR Autor: Valdir Daroit. Réu: Fabrício Presotto Bortolini. Vistos, etc. 

VALDIR DAROIT, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Carta Precatória” em desfavor de FABRÍCIO PRESOTTO 

BORTOLINI, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872849 Nr: 7610-37.2017.811.0003

 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: HUGO JORDAO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B

 Intimação do advogado do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 103/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88536 Nr: 23996-12.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA LOPES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao auto de avaliação de fl. 233.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413727 Nr: 9402-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE TEREZINHA CASTRO BRUM, ARTUR 

VITORIO SAVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872/0
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 9402-41.2008

Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Karine Fagundes Garcia Duarte

Réu: Artur Vitório Savian e Outra

Vistos, etc...

 KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de ARTUR 

VITORIO SAVIAN E JANICE TEREZINHA CASTRO BRUM, com qualificação 

nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de 

extinção (fl.148), 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 KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE, em desfavor de ARTUR VITORIO SAVIAN E JANICE 

TEREZINHA CASTRO BRUM, 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 pelos executados.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374682 Nr: 3079-88.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOSDETE CRUZ JUNIOR E CIA LTDA, 

DEOSDETE CRUZ, JOSMARA FITTIPALDI CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar quanto as declarações de IR disponíveis na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722220 Nr: 3236-17.2013.811.0003

 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: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293152 Nr: 7670-35.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIUM COMPUTADORES LTDA, ESPOLIO DE NERCIO 

LAZARO RODRIGUES, JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHENICS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

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

 Intimação do advogado do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar quanto as declarações de IR, disponíveis na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825862 Nr: 4980-42.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIANE SOARES DE OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao laudo pericial de fl. 143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412288 Nr: 8387-37.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVAIR DUTRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8387-37.2008

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Sival Pohl Moreira de Castilho.

Executado: Revair Dutra Barbosa.

Vistos, etc...

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação de “Execução de Sentença” 

em desfavor de REVAIR DUTRA BARBOSA, devidamente qualificado e 

após seu processamento, apresentaram manifestação às (fls.181/182), 

vindo-me 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 propostos por SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO, em desfavor de REVAIR DUTRA BARBOSA.

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, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384368 Nr: 12500-05.2006.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARILUCIA SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 231 de 428



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 12500-05.2006

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Álvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira e Outra.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Título Judicial” que 

move em desfavor de ÁLVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA E 

MARILÚCIA SANTIN, devidamente qualificados, ingressou com o petitório 

de (fl.351), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de ÁLVARO 

LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA E MARILÚCIA SANTIN, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas, inclusive, eventuais penhoras.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752686 Nr: 9140-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS, 

LIDIANE ALVES LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar quanto as declarações de IR disponíveis junto a 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432134 Nr: 798-23.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Intima-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao petitório de fls. 200/203.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782881 Nr: 7366-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA ALVES RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

BIANCA ALVES RODRIGUES, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

executada.Façam as baixas devidas.Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 30 de 

novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728395 Nr: 9195-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERTO TREINAMENTOS LTDA-ME, MANOEL ADIR DE 

ALMEIDA

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS SANTOS DE ASSIS 

- OAB:15015-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal trazer aos 

autos procuração com poderes específicos nos termos do provimento 

19/2011 CGJ, a fim de expedir o Alvará conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445529 Nr: 711-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 711-33.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Waltair de Souza e José Tarcísio de Souza.

 Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação 

de Execução de Título Extrajudicial’ que move em desfavor de WALTAIR 

DE SOUZA E JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressou com pedido de substituição do polo ativo por CINTIA HATSUE 

TAKAZONO HATSUMURA, FLÁVIA TAKANOZO MIYASHITA E HALISSOM 

TAKAZONO, devidamente representados por seu procurador, tendo em 

vista que o crédito do exequente fora cedido, conforme petitório e 

documentos de (fls.211/224; fls.225/226), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos colacionada às 

(fls.213/221v), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as 
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necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.

Cumprida a determinação supra, defiro o pedido de avaliação dos imóveis 

descritos e caracterizados à (fl.187), situados na Comarca de Pedra Preta 

– MT, conforme requerido pela parte exequente à (fl.226), com fulcro no 

artigo 870 e seguintes do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário.

 Oficie-se ao Douto Juízo da Comarca de Itiquira-Mt, para que efetue a 

devolução da carta precatória de (fl.195), sem cumprimento, conforme 

requerido à (fl.226).

Vindo aos autos a avaliação dos imóveis supra, dê-se vista às partes 

para manifestação em (10) dez dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 757999 Nr: 12126-08.2014.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO TEIXEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12126-08.2014

Ação: Busca e Apreensão

 Autores: Nelson Silveira Carvalho e Mara Alzira Ferraz Carvalho.

Réu: Isidoro Teixeira Batista.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.262), determino a intimação 

pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752626 Nr: 9097-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO JOSE BENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9097-47.2014

Ação: Monitória

Autor: Adalberto José Benez.

Réu: Luiz Marcos Custódio.

 Vistos, etc...

ADALBERTO JOSÉ BENEZ, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Monitória’ que moveu em desfavor LUIZ MARCOS 

CUSTÓDIO, postulou às (fls.69/87), pugnando pelo prosseguimento do 

feito, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, devendo ser observado o disposto no artigo 702, 

§8º do Código de Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a 

ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso IV do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública, 

para, querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, 

CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722441 Nr: 3454-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimação do advogado do exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

trazer aos autos procuração com poderes específicos para levantamento 

de Alvará, conforme preceitua Provimento 19/2011 CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707007 Nr: 1755-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLMEN TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1755-53.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Petrobrás Distribuidora S.A.

Executada: Rolmen Transportes Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.102/109), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia 

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716107 Nr: 11464-15.2012.811.0003

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11464-15.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Admilson Dapper.

Executado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão de (fl.109) e do petitório de (fl.110), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados à (fl.105), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759831 Nr: 13265-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FABRICIO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13265-92.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente

Exequente: Diego Fabrício Andrade.

Executada: Wap Construções e Serviços Ltda.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.244), a executada fora devidamente 

citada e não embargou a ação, bem como, não efetuou o pagamento do 

débito.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433327 Nr: 1992-58.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por 

MARCO VAZ, e, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fls.215/216v), em sua íntegra.Em havendo saldo junto à Conta Única 

deste Egrégio Tribunal de Justiça, desde já, defiro seu levantamento e dos 

futuros depósitos, com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415415 Nr: 11077-39.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA MOTORFORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:OAB/MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11077-39/2008

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

Ademais, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para, no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, eis que ausente o laudo 

de constatação informado à (fl.481 – último paragrafo), após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 910482 Nr: 8325-45.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON CESAR SILVA MORAES 

- OAB:OAB/MT 5.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8325-45/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Autor: Joaquina Lourenço de Souza.

Ré: Construtora Metron Ltda.

Vistos, etc.

JOAQUINA LOURENÇO DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Embargos de Terceiro” 

em desfavor CONSTRUTORA METRON LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, indicando corretamente o 

valor da causa, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 
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inciso I, do Código de Processo Civil:

a) qualificando as partes correta e completamente, eis que os dados se 

encontram incompletos, especificamente no que tange ao Código de 

Endereçamento Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP;

b) indicando corretamente o valor da causa, eis que o valor atribuído à 

causa deverá corresponder ao valor do bem constritado (STJ - REsp: 

957760 MS 2007/0127830-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 12/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 02/05/2012), nos moldes determinados pelo artigo 319, V, 

do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT., 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431768 Nr: 429-29.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WENER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº429-29/2010

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.109 – item ‘1’ e fl.122 - item ‘1’) e o artigo 

782, §3º do Código de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento 

da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434843 Nr: 3509-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BORGEO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3509-98/2010

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415292 Nr: 10923-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARCIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10923-21.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jorge Márcio Fagundes.

Executado: Cleverson Ferreira de Araújo.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.81/82), não verifico como possa 

acolhê-lo, haja vista que a Receita Federal não possui mencionadas 

informações em seu cadastro, mesmo porque a competência para tal é do 

Cartório de Registro Pessoas, assim, indefiro.

Por fim, considerando que até a presente data não houvera a 

regularização do polo passivo da lide, incumbência esta do exequente, 

determino a intimação pessoal da parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 44428 Nr: 1539-98.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO COMERCIAL CARREIROS LTDA, 

ESPOLIO DE ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1539-98.1989

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ivailton Vilela de Moraes.

Executados: Agro Comercial Carreiros Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.427/434; fl.437), hei por bem 

em deferir o pedido de avaliação do imóvel descrito e caracterizado à 

(fl.421), com fulcro no artigo 870 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 
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dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706360 Nr: 1074-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.S OLIVEIRA E CIA LTDA ME, ROSINEI DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - 

OAB:MT23263, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.95/99), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requeira o que de direito, após conclusos.Int imem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714976 Nr: 10226-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

- OAB:MT/4478

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427910 Nr: 10117-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON AVELINO MARRONI ME, 

WELINGTHON AVELINO MARRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824672 Nr: 4489-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES 

LTDA, LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO, CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIZ FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721071 Nr: 2098-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI GILSON RESMINI, OLINDO RESMINI, 

LENICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735984 Nr: 15405-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA MATHEUS E CIA LTDA ME

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881253 Nr: 10683-17.2017.811.0003

 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: LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 (...)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), em consonância com os 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 
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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, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de 

novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 855575 Nr: 1610-21.2017.811.0003

 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: JORGE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA DE SOUZA, MARCELO 

GRAÇA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 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), em consonância com os 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, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de 

novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403359 Nr: 16853-54.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WILSON FERREIRA, MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 16853-54.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Geraldo Roberto Pesce.

Executados: Maria Isabel Amorim Pereira Portela e Outro.

 Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça pela executada às (fls.197/201), 

observa-se que lhe assiste razão em parte, pois, o valor da execução 

originária em 07.02.2014 era de R$1.968,66 (um mil e novecentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos – fl.160), deste modo, 

hei por bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância com a 

sentença de (fls.168/verso) e a decisão de (fls.173/verso), devendo ser 

calculado (10%) dez por cento sobre o valor executado (fl.160), 

devidamente corrigido até 05.06.2018, computando-se a multa e os 

honorários estabelecidos no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil 

e, após, decotada a importância depositada (fl.200 – data do depósito 

05.06.2018).

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 284078 Nr: 7499-15.2001.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVALDO JOAO PESERICO, 

EDUARDO PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7499-15.2001

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas.

Executado: Espólio de Evaldo João Peserico.

Representante: Eduardo Peserico.

Vistos, etc...

ESPÓLIO DE EVALDO JOÃO PESERICO, representado por EDUARDO 

PESERICO, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Título 

Extrajudicial” que lhe move COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - 

COTEMINAS, devidamente qualificada, postulou às (fls.220/229; 

fls.243/266; fl.271), pugnando pelo cancelamento da penhora averbada no 

imóvel de matrícula nº 25.199 do CRI local, haja vista que mencionado bem 

já fora reconhecido como bem de família e, instada a se manifestar, a 

parte exequente, por sua vez, refutou as alegações às (fls.232/235; 

fls.268/270), requerendo a manutenção da penhora, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão trazida à liça pela parte executada, 

verifica-se que lhe assiste razão, pois, fora reconhecido como bem de 

família o imóvel de nº 25.199 do CRI local, conforme se verifica pelos autos 

em apenso nº 5841-48.2004 (Código 337473), com transito em julgado, 

não cabendo mais discussão sobre a questão.

 Ante o exposto, indefiro a pretensão da exequente (fls.232/235, alínea ‘c’; 

fls.268/270, alínea ‘a’) e, via de consequência, acolho o pedido da parte 

executada (fl.271), procedendo-se a baixa da averbação nº 15/25.199, 

expedindo-se o necessário.

Por fim, hei por bem em deferir o pedido de (fls.216/219; fl.234, alínea ‘d’; 

fl.270, alínea ‘b’), com fulcro no artigo 835, inciso I do Código de Processo 

Civil, expedindo-se ofício às Cooperativas de Crédito elencadas pelo 

exequente.

Prazo para resposta é de (15) quinze dias.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente para manifestação em (5) 
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cinco dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730584 Nr: 11154-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, LEONARDO RANDAZZO NETO, 

ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HERIQUE MAIA DE 

MELO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11154-72/2013

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712494 Nr: 7563-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. A. GUIMARÃES CORREA - ME, CÉLIA 

MÁRCIA ALBINO GUIMARÃES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7563-39/2012

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404320 Nr: 57-51.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BELCHIOR SILVEIRA VOLPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:OAB/MT 19891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº57-51/2008

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.135) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 444874 Nr: 24596-33.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GRACIANO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº24596-33/1998

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700680 Nr: 8652-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILTO JOSÉ BORTOLUZZI

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

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “"(...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.397 – item ‘3’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.Nesta data fora desbloqueada a 

importância penhorada pelo convênio ‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio 

‘RenaJud’, após conclusos.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 238 de 428



Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730711 Nr: 11277-70.2013.811.0003

 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): HELSON DE SIQUEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11277-70/2013

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749678 Nr: 7575-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7575-82/2014

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Analisando a pretensão de (fl.80) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451300 Nr: 6479-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉSIO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6479-37/2011

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415884 Nr: 11544-18.2008.811.0003

 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): JORSELINA PEREIRA DA SILVA, CELIA MARIA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, 

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O, SILVIANA 

MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Analisando a pretensão de (fl.425 – último parágrafo) e o artigo 782, 

§3º do Código de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da 

parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito. Autorizo a 

senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as diligências 

necessárias. (...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o 

exequente tenha exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por 

bem em DEFERIR a pretensão levada a efeito à (fl.125), e, via de 

consequência, nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas 

declarações apresentadas pelas executadas, via sistema “Infojud”, 

arquivando-as em pasta própria junto à secretaria. Sobre os documentos 

fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724419 Nr: 5407-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5407-44/2013

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414699 Nr: 10366-34.2008.811.0003

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

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARILUCIA SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10366-34/2008

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750171 Nr: 7841-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO ARTUR DE OLIVEIRA 

SERRA E NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação à penhora de (fls.499/574), promovida por 

BRASIL TELECOM S.A. – OI S.A., em desfavor de JOÃO ERNESTO 

SEGABINAZZI TROJAN, todos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar a executada em honorários sucumbenciais, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.Por fim, 

transcorrido o prazo recursal, defiro o levantamento dos valores 

penhorados à (fl.497), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.Após, intime-se a 

parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) 

cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 335704 Nr: 4450-58.2004.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDÚSTRIA DE ÓLEO LTDA, BIAL 

ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IBEL INDUSTRIA BONFIM DE 

EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768 MT, LEYA SOUZA DA CRUZ - OAB:MT/8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº4450-58/2004

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas.

Executados: Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Júnior e Outros.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.542 – item ‘3’) e o artigo 782, §3º do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

No que tange ao pleito constante do item ‘4’ de (fl.542), postergo sua 

análise, tendo em vista que as matrículas acostadas aos autos estão 

defasadas (07/10/2016), assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 

(10) dez dias, carrear os referidos documentos devidamente atualizados, 

bem como demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728261 Nr: 9072-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE AZEVEDO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISADORA DO NASCIMENTO 

BARBOSA - OAB:18224

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9072-68.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: NW Ferreira de Farias Epp (Operário Materiais de Construção).

Representante: Neles Walter Ferreira de Farias.

Executado: Alexandre de Azevedo Torres.

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão superior de (fls.390/394), mediante as cautelas de 

estilo.

De outro lado, considerando os termos do petitório de (fls.395/396), hei 

por bem em deferir parcialmente a pretensão e, via de consequência, 

determino a expedição de mandado de constatação, devendo o senhor 

oficial de justiça diligenciar até a residência do executado e descrever 

todos os bens que guarnecem a moradia (artigo 836, §1º e §2º, CPC).

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 295744 Nr: 10266-89.2002.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO & CIA LTDA, FERNANDO COTLINSKI, LUIZ 

ALBERTO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO APARECIDO 

PEREIRA - OAB:7075

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 320/2002

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequentes: Luiz Alberto Silveira e Outros.

Executado: Divino Rosa da Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.181), hei por bem em deferir 

parcialmente a pretensão e, via de consequência, determino a expedição 

de mandado de constatação, devendo o senhor oficial de justiça 

diligenciar até a residência do executado e descrever todos os bens que 

guarnecem a moradia (artigo 836, §1º e §2º, CPC).

Consigno que deverá a parte exequente apresentar o endereço atual do 

executado, em (5) cinco dias.

Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 285492 Nr: 1083-94.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA APARECIDA AQUINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1083-94.2002

Ação: Execução

 Exequente: Açofer Indústria e Comércio Ltda.

Executada: Divina Aparecida Aquino da Costa.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.210/verso), hei por bem em 

deferir a pretensão e, via de consequência, determino a expedição de 

mandado de constatação, devendo o senhor oficial de justiça diligenciar 

até a residência da executada e descrever todos os bens que guarnecem 

a moradia (artigo 836, §1º e §2º, CPC).

Consigno que deverá a parte exequente apresentar o endereço atual da 

executada, em (5) cinco dias.

Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406868 Nr: 2585-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE CASTRO CONCEICAO, CELIO 

ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2585-58/2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Elisete Castro Conceição e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.126), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 24399-78.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MACSON PINA FERREIRA, ELEIDA 

FERREIRA DE OLIVEIRA PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a arrematação efetuada por VALTECIDE PEREIRA DE LIMA, 

constante do auto de (fls.530/531), que preenche os requisitos do artigo 

903 do Código de Processo Civil e, DEFIRO o parcelamento na forma 

proposta, (30) trinta meses, devendo as parcelas serem corrigidas 

monetariamente pelo indexador INPC, na forma do artigo 895, §1º, §2º, §3º 

do mesmo códex, cabendo ao arrematante depositar as prestações em 

juízo até o (10) décimo dia útil de cada mês.Dê-se ciência ao executado da 

formalização da arrematação.Após, cumpridas as determinações do artigo 

901, §1º e transcorrido o prazo disposto no artigo 903, §3º, ambos do 

CPC, passe-se a favor do arrematante, a carta de arrematação, com 

ordem de cancelamento das penhoras anteriores, se existentes, 

procedendo-se ainda, de forma imediata, a averbação de hipoteca judicial 

do imóvel às expensas do arrematante, com restrição de inalienabilidade 

até a quitação do parcelamento, devendo o Cartório de Registro de Imóveis 

abster-se de inserir novas restrições na matrícula.Regularizadas as 

ordens anteriores e não havendo desistência da arrematação, defiro o 

levantamento da importância depositada à (fl.532), com suas devidas 

correções, em favor do exequente, expedindo-se o competente alvará 

judicial, bem como, das parcelas futuras a serem depositadas pelo 

arrematante.Por fim, determino a intimação do Leiloeiro para que proceda a 

designação de nova data para expropriação do imóvel matriculado sob o 

nº  43.410 do  CRI  loca l ,  med ian te  as  cau te las  de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791345 Nr: 10803-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE MATTOS MARQUES, MARCELO 

FERNANDES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10803-31/2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Diego de Mattos Marques e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 
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pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.92), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 45101 Nr: 2557-13.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVERIO, AROLDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2557-13/1996

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Aroldo Oliveira e Outro.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.115), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733849 Nr: 13750-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS AUGUSTO SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/ MT 

15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13750-29/2013

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750782 Nr: 8176-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDILEIA DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8176-88/2014

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 65319 Nr: 335-04.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINO SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº335-04/1998

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445531 Nr: 713-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 713-03.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Waltair de Souza e José Tarcísio de Souza.

 Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação 

de Execução de Título Extrajudicial’ que move em desfavor de WALTAIR 

DE SOUZA E JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressou com pedido de substituição do polo ativo por CINTIA HATSUE 

TAKAZONO HATSUMURA, FLÁVIA TAKANOZO MIYASHITA E HALISSOM 

TAKAZONO, devidamente representados por seu procurador, tendo em 

vista que o crédito do exequente fora cedido, conforme petitório e 

documentos de (fls.115/126), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos colacionada às 

(fls.117/126), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as 

necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.

Cumprida a determinação supra, defiro o pedido de nova avaliação do 

imóvel descrito e caracterizado à (fl.75), conforme requerido pelas partes 

às (fls.127/142; fls.143/144), com fulcro no artigo 870 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Consigno que deverá ser observado que a matrícula originária do bem 

fora encerrada, redirecionando a parte ideal de propriedade dos 

executados para a matrícula de nº 112.734 do CRI local (fl.142).

Vindo aos autos o mandado avaliatório devidamente cumprido, dê-se vista 

às partes para manifestação em (10) dez dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739889 Nr: 1912-55.2014.811.0003

 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: PEDRO MENDES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO GONÇALVES RIOS-ME, FÁBIO SÉRGIO 

VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1912-55/2014

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745689 Nr: 5353-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA, PAULO 

VIANA DOS SANTOS, FABIANO SOUZA VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5353-44/2014

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 48287 Nr: 3713-36.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA SUL AMERICA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE PESTANA - 

OAB:SP/91412

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3913-36/1996

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 75528 Nr: 11073-51.1998.811.0003

 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 ANTONIO VIOLA, ROQUE WILLIANS 

VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN CHARLEYE DUCCINI 

- OAB:287027

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº11073-51/1998

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707587 Nr: 2380-87.2012.811.0003
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2380-87/2012

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392751 Nr: 6332-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS COLWAY PNEUS LTDA, FRANCISCO 

SIMEÃO RODRIGUES NETO, LUIZ BONACIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES 

PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wengerkiewicz - 

OAB:24555/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº6332-50/2007

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776401 Nr: 4811-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO 

LTDA, ANTONIO JUSTINO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4811-89.2015

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação 

de Execução de Sentença’ que move em desfavor de PARAÍBA 

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA, ANTÔNIO JUSTINO DA SILVA 

E MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES E SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressou com pedido de substituição do polo ativo por SEBRAE – 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS, 

pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista que o crédito do 

exequente no importe de R$20.788,37 (vinte mil e setecentos e oitenta e 

oito reais e trinta e sete centavos), fora sub-rogado, conforme petitório e 

documentos de (fls.67/77), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a sub-rogação colacionada às (fls. 67/77), com 

fulcro no artigo 778, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, determino a inclusão da empresa Sebrae - Serviço 

Brasileiro se Apoio às Micros e Pequenas Empresas junto ao polo ativo, na 

capa do feito e no Sistema Apolo, devendo permanecer o exequente 

Banco do Brasil S.A.

Cumprida a determinação supra, intimem-se os exequentes, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), deem andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707778 Nr: 2593-93.2012.811.0003

 AÇÃO: 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): GISLEYNE FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Karoline Duques 

Fermino - OAB:MT/0025291-O, ÉRIKA FERNANDA GARCIA P. ROCHA - 

OAB:, JOARINA PATRICIA PINHEIRO - OAB:23501/O, KAROLINA 

LAURA DA SILVA - OAB:22.674/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, LUCAS BRAGUIM PINA - OAB:23358/O, MONALISA 

MENDONÇA SANTANA - OAB:23913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2593-93/2012

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711871 Nr: 6903-45.2012.811.0003

 AÇÃO: 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): VERA LÚCIA RODRIGUES CONTO, VERA 

LÚCIA RODRIGUES CONTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6903-45/2012

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779940 Nr: 6181-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOUZA SANTOS, SAMUEL SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6181-06/2015

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386254 Nr: 10-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10-14/2007

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

Analisando a pretensão de (fl.114-v) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402121 Nr: 15644-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº15644-50/2007

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.873), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Postergo a análise do pleito de penhora de bem imóvel da executada 

(fl.873), ante a ausência da matrícula atualizada, assim, intime-se a 

exequente para que, no prazo de (10) dez dias, carreie o referido 

documento.

No que tange ao pleito de penhora de depósitos de soja, hei por bem em 

indeferir, eis que a parte exequente não trouxera aos autos documentos 

comprobatórios da existência dos grãos, tampouco de sua titularidade, 

características, quantidade e localização.

 Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805077 Nr: 16329-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 

ME, MARIO JORGE BUCATER, SANDRA REGINA BUCATER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16915, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº16329-76/2015

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.
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Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.164-v – item ‘ii’), somente com relação a transferência do bem, 

conforme extratos em anexos.

Analisando a pretensão de (fl.165 – item ‘iii’) e o artigo 782, §3º do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701861 Nr: 9839-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, MIGUEL 

MAURICIO ROITBERG, PATRICK ZILLO ROITBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/7074, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878/MT

 D E C I D O:Analisando a pretensão trazida à liça pela executada às 

(fls.788/795), não verifico como possa acolhê-la, pois, as questões 

elencadas já restaram repelidas pela decisão de (fls.772/773), sem 

interposição de recurso, portanto, tem-se que havendo decisão anterior 

com relação à matéria discutida e inexistindo recurso pendente sobre a 

questão, opera-se a coisa julgada, o que torna impossível nova discussão 

nestes e noutros autos, deste modo, totalmente correta a penhora 

realizada.Ademais, observa-se que os documentos acostados pela 

executada às (fls.792v/795), datam 20.06.2017 e 01.12.2015, não 

existindo provas da atual situação da recuperação judicial da empresa 

executada, não se mostrando críveis os argumentos, assim, rejeito o pleito 

de (fls.788/795).Sobre a questão colaciono o seguinte julgado:“AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATOS 

DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO 

DE MATÉRIAS ABRANGIDAS PELA PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE 

RETIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE INEXATIDÃO MATERIAL DO 

CÁLCULO, AINDA QUE NÃO INFLUENTE NO RESULTADO DO MONTANTE 

DEVIDO. 1. (...) É certo, portanto, que as matérias ventiladas em segunda 

impugnação não podem mais ser discutidas na presente execução, em 

atenção aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das 

decisões judiciais. 2. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70063937817, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 

Julgado em 26/05/2015). (Grifo nosso).Por fim, intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, requeira o que de direito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de 

novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720217 Nr: 1264-12.2013.811.0003

 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: KELLY GOMES DE OLIVEIRA, EDMUNDO GOMES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL AEGON PREVIDENCIA E 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:14808-B

 D E C I D O:Pois bem, considerando os termos do petitório de 

(fls.190/verso), bem como, analisando criteriosamente a descrição dos 

trabalhos a serem desenvolvidos pelo expert (fls.184/188), entendo que o 

valor proposto não é exorbitante, mas sim, justo e coerente com o trabalho 

que será desempenhado pelo profissional devidamente qualificado, assim, 

hei por bem em HOMOLOGAR a proposta de honorários de (fls.184/188), 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.Neste sentido a 

jurisprudência assente que:“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS 

PERICIAIS PROPOSTOS E HOMOLOGADOS EM VALOR CONDIZENTE COM 

O TRABALHO A SER REALIZADO - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO 

ROBUSTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO VALOR - PERITO 

DE CONFIANÇA DO JUÍZO - HONORÁRIOS QUE REMUNERAM A PRÁTICA 

DE DIVERSOS ATOS - AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-PR - Ação Civil de 

Improbidade Administrativa: 10191290 PR 1019129-0 (Acórdão), Relator: 

Prestes Mattar, Data de Julgamento: 16/07/2013, 6ª Câmara Cível)Por fim, 

em consonância com a decisão de (fls.151/verso), intime-se a ré, via seu 

bastante procurador, para efetuar o depósito dos honorários do senhor 

Perito junto à Conta Única, no prazo de (10) dez dias, sob pena de perda 

desta prova.Realizado o depósito, intime-se o perito judicial para que 

designe dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes.Vindo aos autos o laudo pericial, determino à secretaria que 

cumpra os demais termos da decisão de (fls.151/verso) e, após, dê-se 

vista às partes para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, 

CPC), após conclusos.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 409588 Nr: 5396-88.2008.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

SILVA - OAB:8184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5396-88.2008

Ação: Cobrança Securitária Dpvat

 Autora: Elizabeth Souza Gomes.

Ré: Sul América Companhia Nacional de Seguros.

 Vistos, etc...

ELIZABETH SOUZA GOMES, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Cobrança Securitária Dpvat’, que move em desfavor de SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, devidamente qualificada, 

ingressou nos autos com o petitório de (fls.318/319) e, a ré, por sua vez, 

manifestou-se às (fls.320/verso), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando os termos dos petitórios de (fls.318/319) e de 

(fls.320/verso), bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que o demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está 

correto, assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.313/317), 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Neste sentido a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O cálculo do valor da execução foi realizado 

por Contador Judicial e homologado pelo Juízo, sem que a parte 

alegadamente prejudicada tivesse recorrido na forma e no momento 

adequados. Impossibilidade de manejar, a destempo, "impugnação", 

visando a rediscutir os critérios utilizados no memorial que embasa a 

execução. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 

70053337804, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/05/2013)

Ante o exposto, defiro o levantamento do valor encontrado à (fl.317), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora e, no que tange ao 

saldo depositado a maior, este, deverá ser devolvido à ré, expedindo-se 

os competentes alvarás judiciais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 246 de 428



Cumpridas as determinações supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725818 Nr: 6775-88.2013.811.0003

 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: CASSIA MARIA DE MEDEIROS

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

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:16228/MT, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP152165

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de 

(fls.344/351; fls.376/380), promovida por SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA, em 

desfavor de CASSIA MARIA DE MEDEIROS, todos com qualificação nos 

autos. Deixo de condenar a executada em honorários sucumbenciais, por 

serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.De 

outro lado, observa-se que o banco executado efetuou posteriormente o 

depósito de (fls.385/386), datado de 03.07.2018, deste modo, hei por bem 

em determinar que após transcorrido o prazo recursal desta decisão, 

defiro o levantamento do crédito perseguido nesta ação (danos morais e 

honorários sucumbenciais), em favor da parte exequente, com suas 

devidas correções, multas e honorários, no importe de (50%) cinquenta 

por cento sobre o depósito realizado por cada um dos executados (fl.351; 

fl.386), expedindo-se o competente alvará judicial.No que tange ao saldo 

do depósito realizado por cada um dos executados, este, por sua vez, 

deverá ser devolvido ao depositante, mediante as cautelas de 

estilo.Quanto aos depósitos realizados pela exequente junto à Conta Única 

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, conforme extratos em anexo, 

manifestem-se os executados no prazo de (10) dez dias e, ao depois, 

dê-se vista à parte exequente.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de 

novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 5645 Nr: 3020-23.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABHORO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CACHOEIRINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025, PAULO ROBERTO MUNHOZ COSTA FILHO - 

OAB:OAB-PR 20.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6919 RS

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE o embargos declaratório intentado por LABHORO 

CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, e, via de consequência, mantenho 

a sentença de (fls.667/668v), em sua íntegra.Transcorrido o prazo 

recursal e, em nada requerendo, façam as anotações devidas e após 

pagas  as  cus tas ,  se  houve r ,  a rqu i ve -se . I n t imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438791 Nr: 7458-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MARIA DE ASSIS HENRIQUES, EDMEIA DE 

ALMEIDA HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, EDNEI DIAS 

IBRAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA 

HENRIQUES - OAB:82957, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, GISELLA CRISTINA 

KNEIP ROSA SILVA - OAB:9587/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos declaratórios intentados por JÚLIO MARIA 

DE ASSIS HENRIQUES E EDMEIA DE ALMEIDA HENRIQUES, e, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fl.424), em sua 

íntegra.Transcorrido o prazo recursal, determino à secretaria que cumpra 

a decisão retro.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715370 Nr: 10644-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANA ALVES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER AMMS PROCESSAMENTOS E MEIOS 

PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724539 Nr: 5528-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA APARECIDA OUTO ARAUJO, KATIA 

APARECIDA OUTO ARAUJO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 32565 Nr: 123-76.1981.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO FERREIRA MENDES, MARIA 

APARECIDA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:16228/MT, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 
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2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 285308 Nr: 1004-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E MORAES LTDA CENTER FREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450267 Nr: 5447-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ALBERTO FERREIRA RIBAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:OAB/MT6735

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 5447-94.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Silvio Alberto Ferreira Ribas.

Executada: Itaú Seguros S.A.

Vistos, etc...

SILVIO ALBERTO FERREIRA RIBAS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de ITAÚ SEGUROS S.A., devidamente qualificada, após seu 

processamento sobreveio a certidão de (fl.247), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.247) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

SILVIO ALBERTO FERREIRA RIBAS, em desfavor de ITAÚ SEGUROS S.A., 

ambos qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.249), com suas 

devidas correções, em favor da parte executada, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762763 Nr: 14803-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAO, ZILDA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA 

FELDMANN - OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 14803-11.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Keve Alves Oliveira.

Representante: Zilda Oliveira da Silva.

Executada: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

KEVE ALVES OLIVEIRA, representado por sua genitora ZILDA OLIVEIRA 

DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na 

ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., 

devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fl.142), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

KEVE ALVES OLIVEIRA, representado por sua genitora ZILDA OLIVEIRA 

DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A., com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777868 Nr: 5369-61.2015.811.0003

 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: LUISA HELENA FRANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSET - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA, INBRASP - COMÉRCIO E SUPRIMENTO P/ INFORMATICA LTDA, 

INSES - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUAÇÃO E SAÚDE SINOP LTDA, 

CLAUDIA JAQUELINE MARTINEZ MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5369-61.2015

Ação: Obrigação de Fazer

 Autora: Luisa Helena Franchini.

Réus: Inset – Instituto Superior de Educação e Teologia e Outros.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.96), os réus foram devidamente 

citados e não contestaram a ação.
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Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 1378-73.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MESSIAS MOURA, M. A. MOURA & CIA 

LTDA, JOSE DA COSTA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HENRIQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 102257

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1378-73/1998

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: José Messias Moura e Outros.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.193), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 389475 Nr: 3071-77.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORGEIL FARIAS DE SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3071-77/2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executado: Dorgeil Farias de Souto.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.119), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415448 Nr: 11113-81.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ E VIDOTTI LTDA ME, GILBERTO 

PEDRO VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11113-81/2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Queiroz e Vidotti Ltda Me e Gilberto Pedro Vidotti.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.121), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824720 Nr: 4524-92.2016.811.0003

 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): ADELSON FELIX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4524-92.2016

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Adelson Felix de Oliveira.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.89/verso) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704703 Nr: 12681-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12681-30/2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Luiz Augusto Pissaia e Outro.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.114), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805567 Nr: 16515-02.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES, 

JUSSARA DE ANDRADE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALITO FERREIRA DA SILVA, JOSILDA 

OLIVEIRA ROCHA DA SILVA, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, JOSILENE HERNANDES ORTOLAN - OAB:13238-A/MT

 (...)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), em consonância com os 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, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de 

novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709377 Nr: 4299-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ DOS SANTOS, SEBASTIAO 

APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4299-14/2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Robson Luiz dos Santos e Outro.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.99), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818730 Nr: 2460-12.2016.811.0003

 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): SILVIO PINTO DE OLIVEIRA, SILVIO PINTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, MONICA 

FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O, SILVIANA MILENE 

DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2460-12/2016

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

Executado: Silvio Pinto de Oliveira.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.68), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Ademais, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não possui convênio com o sistema “Anoreg”, indefiro o pleito 

constante de (fl.68).

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729684 Nr: 10337-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: D SBORCHIA E CIA LTDA, JOAO CARLOS SBORCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO 

VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:MT/9.405

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10337-08.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: D Sborchia e Cia Ltda.

Representante: João Carlos Sborchia.

Executada: Distribuidora de Embalagens Rio Vermelho Ltda.

Vistos, etc...

D SBORCHIA E CIA LTDA, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Execução de Sentença’ que move em desfavor de DISTRIBUIDORA DE 

EMBALAGENS RIO VERMELHO LTDA, postula no sentido de que seja 

desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, recaindo 

a penhora sobre os bens dos sócios (fls.356/360; fls.362/368), vindo-me 

os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Citem-se os sócios, para manifestarem-se e requererem as provas 

cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 380293 Nr: 8547-33.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO VITOR TOLENTINO, PAULO VINICIUS TOLENTINO, 

PAULO DE BARROS TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SOARES LTDA, ANTONIO DA COSTA 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 8547-33.2006

Ação: Execução de Sentença

 Exequentes: João Vitor Tolentino e Paulo Vinicius Tolentino.

Executados: Antônio da Costa Xavier e Irmãos Soares Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.683/688) e 

considerando que as decisões anexadas datam aproximadamente (11) 

onze meses, não vejo como possa acolher a pretensão da executada, 

assim, hei por bem em indeferir o pedido, ante a ausência de provas da 

real situação do processamento da recuperação judicial.

De outro lado, face à certidão de (fl.691), determino a intimação pessoal 

da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443785 Nr: 12454-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12454-74.2010

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Marcos Ferreira.

Executado: Banco do Povo.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.114), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 277198 Nr: 1138-79.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ANTONIO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1138-79/2001

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executado: Álvaro Antônio Flores.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.321), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781080 Nr: 6608-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX DO BRASIL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - 

OAB:OAB/GO 22146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ROSSI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 318.983

 "(...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito às (fls.128 – item ‘b’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para 

que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR 

d i s p o n í v e i s  n a  e s c r i v a n i a ,  a p ó s 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de novembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439705 Nr: 8372-97.2010.811.0003

 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: LUZIA JULIO DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8372-97.2010

Ação: Revisional de Contrato

Autora: Luzia Julio de Andrade.

Réu: Banco do Brasil S.A.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da certidão de (fl.242), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713309 Nr: 8421-70.2012.811.0003

 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: IZABEL MARIA DA SILVA, APARECIDO ALEXANDRE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DELTA LTDA, ALTEMIR 

TOZI, ANTONINHO TOZI, A. TOZI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - 

OAB:OAB/RS4066, PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - OAB:MA/3.038

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8421-70.2012

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

 Autores: Izabel Maria da Silva e Aparecido Alexandre da Silva.

Réus: Transportadora Delta Ltda e Outros:

Denunciado à lide: A. Tozi Transportes.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.366), determino a intimação 

pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821236 Nr: 3317-58.2016.811.0003

 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: JPR, JOSIANE ROCHA PERES

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3317-58.2016

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

 Autor/menor: J. P. R.

Representante: Josiane Rocha Peres.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.168), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822909 Nr: 3944-62.2016.811.0003

 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): JANDERSON OLIVEIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3944-62.2016

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco Honda S.A.

Réu: Janderson Oliveira Leal.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.66), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.
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Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734590 Nr: 14362-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO BARQUILHA DIAS-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14362-64/2013

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Anderson Rocha de Souza.

Executado: Ronaldo Barquilha Dias - Epp.

Vistos, etc...

Considerando que a pesquisa realizada via Sistema BacenJud abrange as 

cooperativas de crédito, indefiro o requerimento de (fls.142/143).

 Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para, no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714404 Nr: 9606-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELHA PEREIRA FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 9606-46/2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Jonathan Alves Silva Delmonis.

Executada: Helha Pereira Flor.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Renajud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da 

executada (fl.84), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763014 Nr: 14925-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NURION FS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CORREIAS LTDA, SIMON CORREIAS COM. E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:1882-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 5172, MARCOS PAULO BARONTI DE SOUZA - 

OAB:200.249 OAB/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14925-24/2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Lb Borrachas e Parafusos Comercial Ltda Epp.

Executados: Nurion Fs Ind. E Comércio de Correias Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Considerando que a pesquisa realizada via Sistema BacenJud abrange as 

cooperativas de crédito, indefiro o requerimento de (fl.209 – item ‘1’).

 Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para, no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386651 Nr: 388-67.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº388-67/2007

Ação: Execução

 Exequente: Luchesi Advogados.

Executado: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço (fl.564), 

conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805304 Nr: 16399-93.2015.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº16399-96/2015

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco Honda S/A.

Réu: Evandro Pereira da Silva.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(fl.62), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437719 Nr: 6386-11.2010.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO, SHEILA 

APARECIDA AMORIM HORTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação à penhora de 

(fls.299/301), promovida por BANCO DO BRASIL S.A., em desfavor de 

MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO E SHEILA APARECIDA 

AMORIM HORTA DE CARVALHO, todos com qualificação nos autos. 

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência na impugnação, esses fixados em 10% sobre 

o valor do saldo excedente da presente execução, em consonância com o 

disposto no artigo 85, §1º e §2º do Novo Código de Processo Civil. Defiro 

o levantamento de R$1.160,71 (um mil e cento e sessenta reais e setenta 

e um centavos), em favor do executado, expedindo-se o competente 

alvará judicial.No que tange ao saldo remanescente, este, deverá ser 

levantado pela parte exequente, expedindo-se o necessário.Por fim, 

conclui-se que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito.Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo, promovido por MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO E 

SHEILA APARECIDA AMORIM HORTA DE CARVALHO, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A., com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte executada.Façam as baixas devidas.Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 23 de 

novembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004644-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RICHTIC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004644-84.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Gilmar Richtic. Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de vontades de 

(id.10742286), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se 

em cartório o cumprimento do acordo (17.05.2019), com fulcro no artigo 

313, inciso II do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, intimem-se 

as partes, para que no prazo de (5) cinco dias, informem se ainda 

possuem interesse no prosseguimento do feito, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de 

dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004041-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO CALERA (EMBARGANTE)

ALINE FERNANDA PERIN CALERA (EMBARGANTE)

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004041-11.2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Tec Control – 

Ind. e Com. de Produtos Ltda e Outros. Embargado: Banco do Brasil S.A. 

Vistos etc... TEC CONTROL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA A AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ RICARDO CALERA E ALINE 

FERNANDA PERIN, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Devidamente intimado, apresentara defesa e, instada a se 

manifestar, a parte embargante permaneceu inerte, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, 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), em consonância com os 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 254 de 428



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, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 

de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004907-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EXECUTADO)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004907-19.2017 Ação: Execução Hipotecária Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Executados: Osni Ferreira de 

Sousa e Nadir Geralda da Costa Sousa. Vistos, etc... COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, via seu bastante procurador, ingressou 

neste juízo com a ação de ‘Execução Hipotecária’, em desfavor de OSNI 

FERREIRA DE SOUSA E NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, 

devidamente qualificados, vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando os 

termos do petitório de (id.15873682; id.15873683), hei por bem em acolher 

o pedido de alienação do imóvel de (id.14513388), seguindo as novas 

regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil e pelo Conselho 

Nacional de Justiça, entretanto, determino a intimação da exequente, para 

que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos a cópia atualizada da 

matrícula do imóvel retromencionado. Cumprida a determinação, com base 

no artigo 730 do Código de Processo Civil, determino a realização de leilão 

público para alienação do imóvel penhorado no (id.14513388) e, via de 

consequência, nomeio para o encargo o Dr. SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial/MT 

sob nº 21/2012, em consonância com o disposto no artigo 883 do mesmo 

códex legal. O Leiloeiro restará compromissado quando da sua intimação 

desta decisão. Determino ao leiloeiro que designe dia e horário para 

realização do leilão presencial e on line, simultaneamente, no átrio do 

Fórum desta Comarca, sito na Rua Rio Branco, nº 2299, Jardim 

Guanabara, Rondonópolis – Mt e no site do leiloeiro www.mlleiloes.com.br. 

Deverá o leiloeiro divulgar sua realização nos meios típicos dos mercados 

dos respectivos bens (outdoors, jornais, classificados, internet, sites de 

ofertas, mailing, redes sociais, etc), informando o site da internet e o que 

mais for necessário para o leilão eletrônico, e demais providências 

elencadas pelos artigos 884, 886 e 887, todos do Código de Processo 

Civil. Da ciência e/ou intimação da alienação judicial: O executado será 

intimado do leilão por meio do seu advogado, caso não tenha procurador 

constituído nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento 

destinada ao endereço constante do processo, do sistema informatizado 

da Justiça, ou por Oficial de Justiça (art. 889, I, CPC). Sendo frustrados os 

meios ora elencados, o executado será tido por intimado pela publicação 

do edital na imprensa oficial (art. 889, parágrafo único, CPC). O 

coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, instruída 

com cópia do edital a ser expedido pela secretaria, conforme dispõe o 

artigo 889 do CPC. Sendo frustrada a intimação postal, deverão ser 

intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória. Todas as pessoas 

físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer 

lance, devendo o leiloeiro observar as restrições dos incisos do artigo 890 

do CPC. O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será 

de (50%) cinquenta por cento da avaliação (art. 891 do CPC). Arbitro a 

comissão do leiloeiro em (5%) cinco por cento do valor do lanço vencedor 

e, em caso de remissão ou transação, após a publicação do edital, será 

devida a comissão de (2,5%) dois e meio por cento do valor da avaliação, 

pela parte executada. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até (48) quarenta e oito horas (artigo 892, CPC). Não quitado 

nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do 

exequente (art. 897 do CPC), como indenização pelo retardamento do 

leilão, que deverá ser refeito, se for o caso. Caberá ao leiloeiro controlar a 

integralização do pagamento e prestar contas nos (2) dois dias 

subsequentes ao depósito (artigo 884, inciso V, CPC). Ademais, serão 

admitidas propostas de parcelamento da arrematação somente em 

consonância com o disposto no artigo 895 do CPC. Em qualquer das datas 

do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos seguintes limites mínimos, 

que fixo com base no artigo 891 do CPC: a) Veículos automotores em 

geral: mínimo de (50%) cinquenta por cento da avaliação; b) Para 

quaisquer outros bens móveis: mínimo de (50%) cinquenta por cento da 

avaliação e, desde já, arbitro a comissão do Leiloeiro em (5%) cinco por 

cento do valor do lanço vencedor; c) Nos casos de remissão ou 

transação, após a publicação do edital, será devida a comissão residual 

de (2,5%) dois e meio por cento do valor da avaliação, pela parte 

executada. O pagamento da comissão será à vista ou até (48) quarenta e 

oito horas, não paga nesse prazo à integralidade do lanço, será perdida a 

caução em favor do credor (art. 897, CPC). Da Venda Direta: Restando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e ainda: a) O prazo para os leiloeiros promoverem a 

venda direta é de (90) noventa dias; b) Será admitido o parcelamento da 

venda de veículos automotores em (06) seis parcelas iguais e sucessivas, 

vencendo a primeira (30) trinta dias após concretizada a venda, 

acrescidas da Taxa SELIC; c) O pagamento das parcelas deverá ser feito 

mediante depósito judicial, em conta vinculada a este processo e aberta 

quando do primeiro recolhimento; d) O veículo será gravado com penhor 

e/ou restrição à venda no ‘RenaJud’, ressaltando que a inserção da 

restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a 

realização da venda direta; e) A venda direta de imóveis poderá ser 

realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto. Sendo inviabilizada a venda direta 

dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico. Por fim, determino à senhora Gestora que 

providencie a expedição de todos os documentos necessários à 

realização do leilão, em colaboração ao senhor leiloeiro, bem como, 

expeça o edital de praça consignando todas as particularidades 

elencadas, bem como, o disposto nos artigos 886 a 903 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se, inclusive o leiloeiro, oportunizando-se vista dos 

autos no prazo legal. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de dezembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000228-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE SILVA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000228-73.2017 Ação: Reconhecimento de Rescisão Unilateral de 

Contrato Autor: Rafael Henrique Silva de Rezende. Ré: NC Imóveis Ltda. 

Vistos etc... RAFAEL HENRIQUE SILVA DE REZENDE, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de NC IMÓVEIS LTDA. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, 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), em consonância com os 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, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 

de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012947-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012947-53/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Réu: Ewerton Paz Landim de Castro. 

Vistos, etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de EWERTON PAZ LANDIM 

DE CASTRO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 03 de 

dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012974-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER PADILHA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012974-36/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Réu: Wender Padilha Viana. Vistos, etc. 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de WENDER PADILHA VIANA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 
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norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 03 de 

dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013038-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013038-46/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Annie Vidotti de Andrade. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada 

a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 03 de 

dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013088-72.2018.8.11.0003

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:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013088-72/2018 Ação: Execução Título Extrajudicial Exequente: Banco 

do Brasil S/A. Executados: Geraldo Vigolo e Outros. Vistos, etc. 

Analisando os autos, declaro-me suspeito para presidir o feito, por motivo 

de foro íntimo, nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil. 

Assim, remetam-se os autos ao Substituto Legal, efetuando-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de dezembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004493-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004493-21.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Autor: Joaquim Antonio de Almeida Neto Ré: Kappa Empreendimentos 

Imobiliários Ltda Vistos, etc... JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção ID-16124443, 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 JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO, em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 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. Sem custas, uma vez que o autor é beneficiário da 

assistência judiciária. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt,03 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000493-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000493-41.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A 

Réu: Alberto Fabiano S Oliveira Vistos, etc... BANCO ITAUCARD S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

ALBERTO FABIANO S OLIVEIRA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-15504767, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 
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(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO ITAUCARD S/A, desfavor de 

ALBERTO FABIANO S OLIVEIRA, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

03/dezembro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001754-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDONE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001754-75.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autor: Deusdone Ferreira de Souza Ré: Arthur Lundgren Tecidos S/A 

Vistos, etc... DEUSDONE FERREIRA DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção ID-13315158, 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 DEUSDONE FERREIRA DE SOUZA, em desfavor de ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela ré. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt,03 de dezembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003782-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILMARA XAVIER DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003782-16.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autor: Maria Silmara Xavier de Souza Ré: Telefonica Brasil S/A Vistos, 

etc... MARIA SILMARA XAVIER DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção ID-13297535, 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 MARIA SILMARA XAVIER DE SOUZA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pela ré. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt,03 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009789-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVINEY AYRES PEREIRA JUNIOR (RÉU)

JANAINA BICCA ISHIDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1009789-24.2017 Ação: Despejo c/c Cobrança Autor: Sérgio Oliveira 

Guimarães Ré: Janaina Bicca Ischida e Outro Vistos, etc... SÉRGIO 

OLIVEIRA GUIMARÃES, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente ação em desfavor de JANAINA BICCA ISCHIDA e 

EVINEY AYRES PEREIRA JUNIOR, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção ID-13652925, 

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 SÉRGIO OLIVEIRA 

GUIMARÃES, em desfavor de JANAINA BICCA SCHIDA e EVINEY AYRES 

PEREIRA JUNIOR, 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 pelos 

réus. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt,03 

de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003846-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEIXEIRA LORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003846-26.2017 Ação: Ressarcimento por Danos Morais Autor: João 

Teixeira Lordeiro Ré: Tricard Administradora de Cartões Ltda Vistos, etc... 

JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente ação em desfavor de TRICARD SERVIÇOS DE 

INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

ID-16100487, 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 JOÃO TEIXEIRA 

LORDEIRO, em desfavor de TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pela ré. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt,03 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012682-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012682-51.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias recolher as custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012581-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A.M.C. TEXTIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGINAL 501 CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012581-14.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: A.M.C. TEXTIL LTDA. EXECUTADO: ORIGINAL 501 

CONFECCOES LTDA - ME Compulsando os autos, constato que se 

encontram ausentes documentos indispensáveis a propositura da ação, 

tais como: documentos pessoais, comprovante de residência, 

comprovante de pagamento das custas judiciais, motivo que deve o autor 

no prazo de 15 dias emendar, sob a pena de indeferimento, nos termos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Assim, 

intime-se a parte autora para regularizar petição inicial, instruindo-a com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. 

RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012903-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

JOSINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012903-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSINO PEREIRA DA SILVA, ANA CLAUDIA PEREIRA DOS 

ANJOS RÉU: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para em 15 (quinze) dias comprovar 

há alegada hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de novembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006027-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PADUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO(A))

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006027-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DE PADUA RÉU: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. JOSÉ CARLOS DE 

PÁDUA ajuizou Ação de AÇÃO CONDENATÓRIA em face de Embracon 

Administradora de Consórcio Ltda, pelas razões exposta na exordial. 

Sustenta o autor que, investiu no mercado imobiliário, adquirindo através 

da proposta nº 1500333, firmada em 19 de julho de 2007, a cota de 461 do 

grupo 0323, para pagamento em 120 parcelas que, à época da 

contratação, lhe daria um crédito de 100.000,00 (cem mil reais). Afirma 

que, transcorrido o prazo estabelecido em contrato e paga as 120 

parcelas, o autor faria jus ao recebimento integral do valor da carta de 

crédito vigente à época do vencimento da ultima parcela. Contudo, aduz 

que a empresa ré se recusou a pagar o valor integral da carta de crédito 

ao consumidor, exigindo que esse lhe fornecesse uma carta de próprio 

punho solicitando o abatimento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

que lhe era devido. Ao final, requer que sejam julgados procedentes os 

pedidos formulados na inicial a fim condenar a empresa ré em 

indenizações por perdas e danos, bem como, pagamento da mesma multa 

contratual prevista para o caso de não cumprimento do contrato pelo 

autor. É o relatório. Decido. Recebo a inicial contida no ID nº. 14487953, 

visto que, preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão. Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 14 de março de 

2019, às 08h30min. Cite-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. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de novembro de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012689-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLIN LINHARES DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012689-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WANDERLIN LINHARES DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Ponderando alegação de pobreza defiro o pedido de Justiça Gratuita. Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 19 de Março 

de 2019, às 10:30 horas, no CEJUSC. Cite-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. Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009340-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RUBIA WALOSK DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009340-32.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA RUBIA WALOSK DE SOUZA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. Compulsando detidamente o feito, verifico que a 

parte requerente pugnou pela concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de recursos, contudo, não 

juntou nenhum documento hábil a comprovar o que fora alegado. Dessa 

forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 15 (quinze) dias, ou recolher as 

custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o 

disposto no item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil 

e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos para deliberação. 

Intime-se. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009629-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPHE DINIZ (EMBARGANTE)

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EMBARGANTE)

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009629-62.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP, 

FELIPHE DINIZ, CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL Vistos. Compulsando detidamente o feito, 

verifico que a parte requerente pugnou pela concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de recursos, 

contudo, a declaração de pobreza juntada com a inicial implica mera 

presunção relativa da hipossuficiência financeira declarada, que pode 

ceder ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade 

financeira. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil 

e o Provimento nº 43/2014-CGJ, bem como indicar sua profissão (artigo 

319, inciso II, do CPC). Após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010244-52.2018.8.11.0003

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:

WANESSA BITTENCOURT LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012517-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MACHADO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA BRITO (RÉU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012517-04.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CELIO MACHADO PEREIRA RÉU: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ISABEL CRISTINA BRITO 

Compulsando os autos, constato que se encontram ausentes documentos 

indispensáveis a propositura da ação, tais como: comprovante de 

residência em nome da parte autora e também comprovar a 

hipossuficiência alegada na exordial, sendo necessário que a autora 

promova a regularização da exordial, sob a pena de indeferimento, nos 

termos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Assim, 

intime-se a parte autora para regularizar petição inicial, instruindo-a com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como 

comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011410-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON RODRIGUES GOMES (REQUERIDO)

LEBRAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

GERMES OZEIAS GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013066-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VANZAN FRASSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (RÉU)

ORLANDO ALVES DA SILVA (RÉU)

ITALO MAXIMO CARVALHO (RÉU)

ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013066-14.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDIR VANZAN FRASSON RÉU: ORLANDO ALVES DA 

SILVA, MARCOS ANTONIO DE CARVALHO, ANA CLAUDIA CARVALHO 

DA SILVA, ITALO MAXIMO CARVALHO Vistos. Do compulsar dos autos, 

verifico que a parte autora requereu o benefício da Gratuidade da Justiça, 

entretanto, não acostou aos autos documentos que comprovem a 

necessidade de tal benefício. Ante o exposto, determino a intimação da 

parte autora, pela última vez, para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar 

documentos que comprovem a necessidade do benefício da gratuidade da 

justiça de todos os requerentes, nos termos do artigo 99, § 2º do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 30 de novembro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010775-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANTAS DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

ROSÂNGELÀ PATRÍCIA ALVES SANTOS SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito INTIMANDO a procuradora da parte autora 

para, no prazo legal, PROCEDER às providências necessárias no sentido 

de incluir os confinantes no cadastro eletrônico do sistema PJE para fins 

de cumprimento integral da r. Decisão ID 16788218.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012316-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGIB VICENTE FELIPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012316-12.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NAGIB VICENTE FELIPE Vistos. Trata-se de busca e apreensão pelo 

Decreto-lei n. 911/69, proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, em face de NAGIB VICENTE FELIPE, ambos 

qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a apreensão do bem 

descrito na exordial. Foi realizada a notificação extrajudicial (fls. 64/66 - ID 

16370233). Com a inicial juntou-se documentos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, por 

disposição legal, necessária à comprovação da mora ou de 

inadimplemento por parte do devedor, tendo a parte requerente cumprido 

este requisito. Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram 

a relação contratual, bem como a inadimplência do devedor, sendo este 

devidamente notificado pela empresa – fls. 64/66 - ID 16370233. Por outro 

lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a 

aplicação do ordenamento jurídico. Ante o exposto, com base nos artigos 

3º e seguintes do Decreto-lei n. 911/69, defiro a liminar pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

autora, na pessoa de seu representante legal. Executada a tutela 

provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, §2º do 

Decreto-Lei 911/69). Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no §2º do artigo 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro os benefícios do artigo 

212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 27 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012627-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIBERA BAGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012627-03.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCELO LIBERA BAGUES RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por MARCELO LIBERA BAGUES em desfavor da 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREED SUL MT, todos devidamente 

qualificados. Aduz a parte autora, que no dia 17/01/2014 firmou com a 

parte ré contrato de Cédula de Crédito Bancário, nº. B40330170 - 8, no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com vencimento para 20/12/2014, 

onde foi dado em garantia seu único imóvel localizado na Rua 4, nº. 13, 

QD. 38, Bairro Marechal Rondon, Cidade de Rondonópolis -MT, matricula 

nº. 44.337. Verbera, ainda, que foi surpreendido com a constrição de seu 

imóvel, sem prévia notificação, sendo este levado a leilão extrajudicial pela 

empresa Kleiber Junior Leilões no dia 28/11/2018, às 10h:00min, para 

adimplemento da dívida junto a instituição financeira, a qual perfaz um 

montante de R$ 111.244,51 (cento e onze mil e duzentos e quarenta e 

quatro reais e cinquenta e um centavos). Ademais, alega ser o imóvel 

dado em garantia bem de família. Por fim, salienta que o empréstimo 

acordado junto a instituição financeira ré foi feito com o intuito de quitar 

dívidas pessoais em nome de terceiros, ou seja, o empréstimo não teria 

sido revertido a entidade familiar. É o relatório. Decido. Ponderando a 

alegação de pobreza, defiro a gratuidade da justiça. A tutela de urgência 

será concedida quando demonstrado os requisitos previstos no art. 300 

do Código de Processo Civil, quais sejam, quando tiver evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos elementos contidos 

nessa fase de cognição não exauriente, não vislumbro elementos de 

prova suficientes capazes de ensejar o deferimento da medida liminar ora 

pleiteada, eis que não há nos autos prova de que o empréstimo foi 

realizado a fim de quitar dívidas pessoais do requerente em nome de 

terceiros. Não bastasse, observo da análise dos autos que a modalidade 

de crédito bancário contratado pela parte autora junto a instituição 

financeira ré foi a Abertura de Crédito Rotativo, e que foi o próprio autor 

quem ofereceu o imóvel em garantia fiduciária. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 3º, V, da Lei n.º 8009/90 que: Art. 3º A impenhorabilidade é oponível 

em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista 

ou de outra natureza, salvo se movido: V - para execução de hipoteca 

sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade 

familiar; Assim, tem-se que a questão deve ser melhor analisada com a 

dilação probatória e a instauração do contraditório. Portanto, não resta 

demonstrado, no vertente caso, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 
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e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

autora. Assim, indefiro o pleito liminar. 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 12/02/2019, às 08h30min. 

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, 27 de novembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012895-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SIDNEY FAZOLO OAB - PR27473 (ADVOGADO(A))

DANIEL CARLETTO OAB - PR41782 (ADVOGADO(A))

ROGER ZANCO OAB - PR70666 (ADVOGADO(A))

MARCELO VINICIUS ZOCCHI OAB - PR35659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012895-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. RÉU: 

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA Intime-se a parte 

autora para em 15 dias comprovar há alegada hipossuficiência. 

RONDONÓPOLIS, 29 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757258 Nr: 11651-52.2014.811.0003

 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: KARINE DA SILVA SANTOS, RICARDO MAGALHÃES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

informe, COM URGÊNCIA os endereços das testemunhas arroladas para 

audiência na comarca de Londrina/PR, conforme solicitado no oficio de 

fl.97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747419 Nr: 6414-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 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.53, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444242 Nr: 12911-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR, OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre Exceção de Pré-executividade de fls.114/121, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763640 Nr: 15188-56.2014.811.0003

 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: LUZIA REGINA BARBOSA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAURETTO, JOSE GONÇALVES SIERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação de folhas nº 85/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718971 Nr: 12-71.2013.811.0003

 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): PAULO DOPILLAR SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a se manifestar 

acerca de informações de fls.83, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção, conforme r. decisão de 

fls.82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726705 Nr: 7625-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINO LAURINDO FIEDLER, ARCELI FIEDLER, 

CHAPADAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 291107 Nr: 5577-02.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056, Valdomiro de Moraes Siqueira - OAB:3575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestar, 

no prazo de 05(cinco) cinco, sobre as informações de fls.128/130, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006728-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR LAURO KAHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR OAB - 240.700.921-53 

(REPRESENTANTE)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVA SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES (EXECUTADO)

GABRIEL GIRARDI FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GIRARDI OAB - RS65546 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002905-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002905-42.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pretende 

que seja oficiado aos órgãos listados no Id. 15760357, para obtenção do 

atual endereço da requerida. Porém, não cabe ao Judiciário, salvo 

situações excepcionais, requisitar informações junto a repartições 

públicas visando obter o atual endereço da ré. In casu, não se vislumbra 

qualquer excepcionalidade a autorizar a atuação do Juízo. Assim, indefiro 

o pedido formulado pelo demandante, no que tange a expedição de ofício. 

No entanto, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta 

do atual endereço da demandada Brenda de Oliveira (CPF nº 

042.472.691-27), com a utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud, 

disponíveis para tal finalidade. Vindo as informações, cite a ré nos 

endereços obtidos e ainda não diligenciados aos autos e, em sendo o 

caso, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias. Constatando 

suspeitas de ocultação, cite por hora certa, nos moldes do art. 252, CPC e 

sgs. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002030-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILSON GOMES DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008775-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEITE DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008775-68.2018.8.11.0003. Vistos etc. Segue, via malote 

digital, as informações prestadas por meio dos Ofícios nº 124/2018. 

Considerando o teor da certidão do Meirinho no Num. 16754016, defiro a 

ordem de arrombamento para que seja possível o cumprimento da liminar 

concedida no autos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004046-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVACY ALVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/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 DA PARTE REQUERIDA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, 

CONFORME CÁLCULO ID. 16446628, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003552-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA PEREIRA BRUNK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003552-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

cota ministerial, intime a parte autora, na pessoa de sua patrona 

constituída, para que traga os dados bancários da conta poupança em 

nome da menor, bem como o contrato de honorários advocatícios, se 

existente, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior levantamento do 

valor da condenação. Por ora, defiro a expedição de alvará para 

levantamento dos honorários sucumbências no valor de R$ 500,41 

(quinhentos reais e quarenta e um centavos) em favor da patrona da 

autora na conta bancária indicada no Id. 14562858. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009086-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERROU BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO OAB - MT4738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIAS GOULART (RÉU)

Outros Interessados:

TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA BOTUVERA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009086-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, vê-se nos documentos constantes no Id. 

10618230, Id. 10618243 e Id. 10618260, e em consulta ao sistema Infojud, 

(declaração de imposto de renda), que o requerente possui renda capaz e 

suficiente a suportar o pagamento das despesas. Assim, considerando 

que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

comprovada a hipossuficiência. Intime o autor para recolher as custas e 

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o 

art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. 

Intime. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GREGORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002342-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

os extratos do ano de 2013 estão ilegíveis, converto o julgamento em 

diligência e determino o banco requerido traga os extratos bancários em 

nome do autor de janeiro de 2013, até a presente data, para verificar 

acerca dos créditos e descontos realizados, referente aos contratos, 

objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Ainda, no mesmo prazo supra, 

deverá o réu juntar os extratos dos contratos, descrevendo as parcelas 

vencidas e a vencer, bem como esclarecer a que título esta sendo 

descontado os “VIDA E PREVID” e “TIT. CAPITALIZAÇ” e caso sejam plano 

de previdência e título de capitalização, traga os extratos dos valores 

acumulados. Vindo os documentos, dê-se vista ao autor e voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008046-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ARAGAO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008046-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para juntar aos autos, cópia 

da notificação encaminhada ao requerido, com data de 23.03.2018, bem 

como juntar aos autos o demonstrativo atualizado com as parcelas 

vencidas e vincendas, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005882-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE PAULA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005882-75.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 15871424 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, deixo de apreciar o pedido de cumprimento de 

sentença e determino a expedição de alvará para levantamento da quantia 

de R$ 9.819,17 (nove mil, oitocentos e dezenove reais e dezessete 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 1667234, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. 

Após, encaminhe o feito ao departamento competente para as 

providências cabíveis com a baixa e anotações necessárias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005894-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005894-21.2018.8.11.0003. Vistos etc. O Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 
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decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007092-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

CLAUDIA CAMILO COELHO (REQUERENTE)

OSORIO FLORES (REQUERENTE)

MONICA FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007092-93.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000663-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000663-13.2018.8.11.0003. Vistos etc. O Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002310-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINA VIEIRA ESTRELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002310-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando os 
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termos da manifestação do Num. Num. 16799346 nomeio, em substituição 

ao perito nomeado anteriormente, o perito Engenheiro Elétrico Rogério 

Campos Vitorino, independente de compromisso, com endereço na Rua 

das Mangabeiras, nº 849, Bairro Cidade Alta Fone 8119-3622 e 3422-7239 

– CREA: 5060588590/D. Intime-o para apresentar proposta de honorários. 

Após, digam as partes. Mantenho as demais cominações constantes na 

decisão do Num. 14718673. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007299-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELY PAZ LANDIM DE CASTRO (AUTOR(A))

ZUILDE LARA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

BENEDITO PEREIRA MAIA (AUTOR(A))

FRANCISCA PAIXAO LOURENCO LOPES (AUTOR(A))

LUIZA TEIXEIRA BELEM (AUTOR(A))

ANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA ALICE MOREIRA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO (AUTOR(A))

LUCINEIDE AGUIAR HERCULANO (AUTOR(A))

GERALDA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

ALCIDES DA COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO LUIZ MOREIRA (AUTOR(A))

DONZELAIDE GOMES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007299-92.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita aos autores, haja vista estarem presentes 

os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. 2.0 - A requerente Ana dos Santos manifesta ser 

analfabeta, tendo outorgado procuração aos causídicos por instrumento 

particular a rogo. Nestas circunstâncias, sabe-se que o analfabeto é 

plenamente capaz para a vida civil, contudo para a prática de 

determinados atos ele está sujeito a obedecer a certas formalidades. Isso 

significa que para que um documento firmado por uma pessoa analfabeta 

tenha validade é necessário que o mesmo tenha sido firmado por meio de 

instrumento público, o que implica na presença obrigatória da parte 

perante o tabelião de cartório devidamente registrado. Esse é o 

entendimento jurisprudencial. Veja: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. PARTE AUTORA AUTODECLARA-SE ANALFABETA. 

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INDISPENSABILIDADE. 

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIZADO 

PRAZO PARA A AUTORA EMENDAR A EXORDIAL. VÍCIO NÃO SANADO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (ART. 267, I E ART.284, PARÁGRAFO ÚNICO 

DO CPC/1973). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Apenas por meio de escritura pública pode o analfabeto 

contrair obrigações, ou somente por intermédio de procurador constituído 

por instrumento público, sob pena de nulidade do negócio jurídico que não 

obedecer tais formalidades. 2. Tratando-se de pessoa não alfabetizada, 

faz-se imprescindível o instrumento público de procuração, o que não 

houve nos autos, mesmo após prazo para tanto. Parte autora que não 

providencia a regularização da representação processual. 3. A 

irregularidade da representação processual do autor gera a nulidade do 

processo e sua consequente extinção sem resolução do mérito 

(correspondente ao art. 76, § 2º e art. 485, IV, ncpc), como ocorrera no 

presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 

(TJCE; APL 0004928-46.2015.8.06.0124; Terceira Câmara de Direito 

Privado; Relª Desª Marlucia de Araújo Bezerra; DJCE 30/01/2017; p. 51). 

Neste sentido, sabe-se que a representação processual constitui o meio 

legal para que alguém possa agir, judicialmente, em nome alheio, erigindo a 

regularidade de representação da parte como pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para 

a parte postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, 

deve ser validamente representada por advogado regularmente 

constituído, sendo que tal defeito acarreta a nulidade do processo. Dessa 

forma, determino que a demandante Ana dos Santos emende a inicial, 

promovendo a regularização processual mediante outorga por instrumento 

público, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 76, §1º, I, do CPC. 3.0 – Observa-se que apenas os requerentes 

Maria Alice Moreira da Silva e Silva, Antônio Luiz Moreira e Benedito 

Pereira Maia trouxeram as matrículas de seus imóveis. Assim, determino 

que os demais autores instruam a inicial com cópia das matrículas de seus 

respectivos imóveis no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida as 

determinações, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006608-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELIO NUNES DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006608-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANATHAIS PAULINA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001296-58.2017.8.11.0003. Vistos etc. Com o retorno dos 

autos do e. TJMT e ante o pagamento voluntário da condenação com o 

depósito do valor de R$ 3.698,30 (três mil, seiscentos e noventa e oito 

reais e trinta centavos), intime a credora para manifestar acerca da 

referida quantia, informando que a mesma satisfaz a integralidade da 

obrigação e, em sendo o caso traga o demonstrativo do saldo 

remanescente de débito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004937-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004937-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. Proceda a 

vinculação do presente feito a Ação de Consignação que tramita perante 

esta Vara sob o nº 1005022-40.2017.8.11.0003. Após, aguarde para 

julgamento simultâneo, em havendo a possibilidade de acordo, manifeste 

as partes em 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009594-05.2018.8.11.0003

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:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (RÉU)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009594-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA ME, 

também qualificado no processo, visando receber débito resultante de 

títulos sem força executiva. Juntou os títulos e requer a citação do 

requerido para pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido 

preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os 

documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005895-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR(A))

ALDENIRA DE JESUS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005895-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência. Intime a requerida traga cópia da apólice nº 

10024292649, no prazo de 05 (cinco) dias. Para que seja possível valorar 

a cota parte do seguro referente ao de cujus Elias Rodrigues da Rocha, 

intime o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em 

Geral de Rondonópolis, com endereço na Rua Dom Pedro II, nº 2221, Santa 

Luzia, nesta cidade, para que apresente a relação dos funcionários 

registrados e constantes na guia de recolhimento do FGTS no mês anterior 

ao sinistro (abril de 2017), bem como a Guia de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP) ou documento equivalente 

referente ao mês de abril de 2017, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo a 

documentação, dê-se vista as partes e após voltem-me conclusos. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002793-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRENGUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002793-44.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, determino que as partes tragam cópia do acordo, 

assinado, juntado no processo sob o código nº 718698, no prazo de 05 

(cinco) dias, vez que o constante nos autos está apócrifo (Num. 

1992872). Ante os termos contidos no ofício do 4º Tabelionato de Notas e 

Privativo do Protesto de Títulos desta Comarca (Num. 3658948), informe o 

autor se houve a baixa do protesto descrito nos autos, no mesmo prazo 

supra. Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001918-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GEOVANNA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001918-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. Sobre a proposta 

ofertada pela requerida CBP Indústria Brasileira de Poliuretanos Ltda (Num. 

13002907 - Pág. 3), manifeste a autora em 05 (cinco) dias. Ainda, no 

mesmo prazo supra deverá declinar se os produtos (colchão e box) 

permanecem sob a sua posse ou foram entregues a ré Via Varejo S.A e, 

em sendo o caso junte o termo de entrega, se houver. Após, conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005695-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL XAVIER DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005695-96.2018.8.11.0003. Vistos etc. Concedo, apenas, o 

prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a comprovação da mora. 

Intime. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006495-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER JULIO PARDINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006495-27.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a liminar foi concedida no juízo de Ariquemes/RO, em 24.07.2017 e o 

presente pedido foi distribuído em 13.08.2018. Assim, determino que o 

credor traga o extrato processual da Ação de Busca e Apreensão nº 

7008616-54.2017.8.22.0002, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

imediatamente conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006106-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RICARDO RAMIRES CONTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006106-42.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000314-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VALDO DIAS DE ALECRIM (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000314-44.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante os 

documentos juntados no Num. 16539662 - Pág. 8, proceda a baixa da 

restrição do veículo descrito na inicial - placa QBP8475, com a utilização 

do Sistema Renajud. Após, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003768-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UELLINGTON DE OLIVEIRA CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003768-32.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 16207392 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

6.923,09 (seis mil, novecentos e vinte e três reais e nove centavos) e 

seus acréscimos, na forma indicada no Num. 16522941, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. Após, ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007073-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANIO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007073-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido da 

parte credora e suspendo o andamento do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007354-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007354-77.2017.8.11.0003 . Vistos etc. O Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005101-53.2016.8.11.0003

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:

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

DEBORA FELIX DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005101-53.2016.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

houve a sub-rogação parcial do crédito (Num. 16461897), defiro a 

inclusão de Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas no polo ativo da lide. Após, proceda a citação das devedoras 

na forma determinada no Num. 12721077 e no endereço descrito no Num. 

12882120. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004734-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RAMALHO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ADAILTON NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CESAR SÉRGIO GARCIA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ MARCOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004734-92.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a habilitação 

do inventariante, proceda as alterações necessárias para constar no polo 

ativo Espólio de Helena Ramalho Neves, representada por Marcilene 

Ramalho Neves, anotando o nome dos novos patronos, vez que com a 

morte cessa os poderes outorgados no Num. 9089260. Intime a parte 

autora para indicar os dados completos dos confinantes para posterior 

citação, em razão dos termos da certidão do Num. 11991396, bem como 

declinar o atual endereço da requerida para possibilitar o ato citatório e 

para juntar os documentos solicitados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 

12113746, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002536-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED IBRAHIN CHARANEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QATAR AIRWAYS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002536-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 
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decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000842-78.2017.8.11.0003. Vistos etc. O Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012235-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012235-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, é de conhecimento público que o requerente é 

advogado militante nesta Comarca há vários anos. Ainda, em consulta ao 

sistema Apolo, é possível verificar que o causídico atua em várias ações 

perante esta Comarca, o que evidencia que é possível, ter condições 

financeiras de arcar com as custas processuais. Assim, considerando 

que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício. Intime o autor 

para recolher as custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme dispõe o art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, 

voltem-me conclusos. Intime. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012639-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. (AUTOR(A))

JOSIANE COELHO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - 704.826.831-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012639-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 
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05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Tendo 

em vista que a lide tem interesse de menor, dê-se vista ao representante 

do Ministério Público. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012718-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SOUTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012718-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

patrono da requerente, para regularizar sua a representação processual, 

vez que a procuração constante no Id. 16637076, não lhe confere 

poderes para o presente feito, vez que foi outorgada pela pessoa física 

da empresa autora e não pela empresa representada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-o ainda, para que no mesmo prazo alhures 

concedido, junte aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob 

pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012641-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012641-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Proceda Sra. Gestora a exclusão da procuração 

constante no Id. 16603613, vez que os outorgantes não tem relação com 

os autos. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012565-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012565-60.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Proceda Sra. Gestora a exclusão da procuração 

constante no Id. 16557645, vez que os outorgantes não tem relação com 

os autos. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012867-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARQUES NOVAES (REQUERENTE)

GENECY GARABINI DOS SANTOS NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Rosseti (REQUERIDO)

Neide Costa Santos Rosseti (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1012867-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada. Após, devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012940-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012940-61.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Tendo em vista 

que houve a indicação dos herdeiros do espólio de João Batista de 

Moraes, determino a inclusão no polo passivo como representantes do 

requerido as pessoas de: Maria Moraes Paniago, Maria Aparecida de 

Morais Silva e José batista de Moraes. 2.0 - A requerente, analfabeta, 

outorgou procuração a causídica por instrumento particular (Num. 

16733211). Nestas circunstâncias, sabe-se que o analfabeto é 

plenamente capaz para a vida civil, contudo para a prática de 

determinados atos ele está sujeito a obedecer a certas formalidades. Isso 

significa que para que um documento firmado por uma pessoa analfabeta 

tenha validade é necessário que o mesmo tenha sido firmado por meio de 

instrumento público, o que implica na presença obrigatória da parte 

perante o tabelião de cartório devidamente registrado. Esse é o 

entendimento jurisprudencial. Veja: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. PARTE AUTORA AUTODECLARA-SE ANALFABETA. 

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INDISPENSABILIDADE. 

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIZADO 

PRAZO PARA A AUTORA EMENDAR A EXORDIAL. VÍCIO NÃO SANADO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (ART. 267, I E ART.284, PARÁGRAFO ÚNICO 

DO CPC/1973). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Apenas por meio de escritura pública pode o analfabeto 

contrair obrigações, ou somente por intermédio de procurador constituído 

por instrumento público, sob pena de nulidade do negócio jurídico que não 

obedecer tais formalidades. 2. Tratando-se de pessoa não alfabetizada, 

faz-se imprescindível o instrumento público de procuração, o que não 

houve nos autos, mesmo após prazo para tanto. Parte autora que não 

providencia a regularização da representação processual. 3. A 

irregularidade da representação processual do autor gera a nulidade do 

processo e sua consequente extinção sem resolução do mérito 

(correspondente ao art. 76, § 2º e art. 485, IV, ncpc), como ocorrera no 
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presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 

(TJCE; APL 0004928-46.2015.8.06.0124; Terceira Câmara de Direito 

Privado; Relª Desª Marlucia de Araújo Bezerra; DJCE 30/01/2017; p. 51). 

Neste sentido, sabe-se que a representação processual constitui o meio 

legal para que alguém possa agir, judicialmente, em nome alheio, erigindo a 

regularidade de representação da parte como pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para 

a parte postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, 

deve ser validamente representada por advogado regularmente 

constituído, sendo que tal defeito acarreta a nulidade do processo. Dessa 

forma, determino que a demandante emende a inicial, promovendo a 

regularização processual mediante outorga por instrumento público, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 76, 

§1º, I, do CPC. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá cadastrar os 

confinantes no Sistema PJE, vez que compete a parte autora tal 

cadastramento, bem como juntar a matrícula e/ou certidão cartorária do 

imóvel lindeiro identificado como Lote 15-D. Após, volte-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013089-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013089-57.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerente em 

razão de estar desempregada, pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas e despesas processuais, 

sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não traz aos autos documento 

que comprove a alegada hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar 

que preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, juntando cópia da última anotação na CTPS e/ou a última 

declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Ainda, no mesmo supra, traga as faturas com vencimentos de abril a 

dezembro de 2017. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012601-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL DA SILVA ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012601-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa da patrona constituída nos autos, para emendar a inicial, 

juntando aos autos, se houver, o comprovante de inscrição no processo 

seletivo do curso de História (licenciatura), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012679-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES BENICIO DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA NASCIMENTO REIS OAB - MG157136 (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012679-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012735-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA TALITA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012735-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do 

pedido prévio administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como 

condição para o ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 

839.353/MA). Assim, intime-a para que no mesmo prazo alhures 

concedido, instrua a inicial com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, qual seja, cópia do pedido administrativo formulado 

perante a seguradora, inclusive com os documentos que o instruíram, , 

sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, 

nos termos dos artigos 320 e 330, III, do CPC. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012691-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012691-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012656-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

RONDONOPOLIS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº. 1012656-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012741-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (RÉU)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012741-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013084-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013084-35.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerente 

pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de 

pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando cópia da última anotação da CTPS e/ou a última declaração de 

Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 99, 

§2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012655-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO MIRI BERGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ SANDRO KLAUS (TESTEMUNHA)

PAULO FRANCISCO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012655-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012758-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS OAB - MT25594/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012758-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012764-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VICTOR FALCAO PEREIRA (EXECUTADO)

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO (EXECUTADO)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012764-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 16663291), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 07 de outubro de 2015. Dessa forma, determino que a 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012778-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAFAEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

GUILHERME FELIPE BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012778-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 
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realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012645-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012645-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a mora nos 

termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012746-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL RIBAS AHAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012746-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012830-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOMAVILLA BAUER ENZWEILER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY ANDREI VIEIRA OAB - MT21116/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012830-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012844-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012844-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar o feito. Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012918-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR OAB - RO4683 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON GARCIA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012918-03.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012997-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA FRITSCH DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012997-79.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012989-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY SALLES FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

MT FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012989-05.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão 

da assistência judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento 

e/ou a última declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012792-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARQUES CEZARETO (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PIMENTA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012792-50.2018.8.11.0003. Vistos etc. Retifique o Sistema 

PJE devendo constar no polo ativo da lide Depósito de Pedras Ouro e Prata 

Ltda Me, representada por Claudemir Marques Cezaretto e Adriana 

Aparecida Ferrari. Intime a requerente para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante da última declaração de Imposto de Renda e/ou 

Declaração Anual do Simples Nacional da pessoa jurídica, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013036-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON NUNES VALENTIM (AUTOR(A))

LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA ARRUDA VALENTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

vergilio Vicentim (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013036-76.2018.8.11.0003. Vistos etc. A ação de 

usucapião deve ser proposta em face daquele cujo nome esteja transcrito 

na matrícula do imóvel. Ao analisar a matrícula sob o registro nº 11.169 do 

CRI local, observa-se que o imóvel esta registrado em nome de Panorama 

Imobiliária Ltda, com apenas a averbação de compromisso de compra e 

venda em nome de Vergílio Vicentim, não se sabendo se houve ou não a 

quitação do contrato. Assim, determino a inclusão de Panorama Imobiliária 

Ltda, no polo passivo da lide. Indefiro o pedido de expedição de ofício à 

Panorama Imobiliária Ltda vez que se trata de diligência da parte a 

obtenção das documentos e informações solicitados. Para a realização do 

pleito juntos aos Sistemas disponíveis ao juízo para localização de 

endereços, necessário se faz a indicação do CPF do requerido e, 

analisando os autos não há qualquer informação do referido documento. 

Intime os autores para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar e completar 

a inicial, instruindo-a com cópia atualizada das matrículas do imóveis 

usucapiendo, vez que a juntada nos autos foi emitida em outubro de 2016, 

bem como deverá trazer a matrícula do imóvel lindeiro, identificado como 

Lote 14. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá cadastrar os confinantes 

no Sistema PJE, vez que compete a parte autora tal cadastramento, bem 

como declinar o CPF do requerido. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013037-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013037-61.2018.8.11.0003. Vistos etc. O STF tem exigido a 

comprovação do pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT, como condição para o ingresso com o pedido judicial (Recurso 

Extraordinário nº 839.353/MA). Assim, intime o autor para completar a 

inicial instruindo-a com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, que comprove que houve o pedido administrativo formulado perante 

a seguradora, bem como dos prontuários médicos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de 

interesse de agir, nos termos dos artigos 320 e 330, III, do CPC. No mesmo 

prazo supra, deverá comprovar que preenche os pressupostos legais 

para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando comprovante 

de rendimento e/ou a última declaração de Imposto de Renda, nos termos 

do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 
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PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013081-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO MARK DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013081-80.2018.8.11.0003. Vistos etc. O STF tem exigido a 

comprovação do pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT, como condição para o ingresso com o pedido judicial (Recurso 

Extraordinário nº 839.353/MA). Assim, intime o autor para completar a 

inicial instruindo-a com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, que comprove que houve o pedido administrativo formulado perante 

a seguradora, bem como juntar cópia do Boletim de Ocorrência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de 

interesse de agir, nos termos dos artigos 320 e 330, III, do CPC. Ainda, no 

mesmo prazo supra, deverá comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando 

comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012942-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES JACINTO SAFI DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012942-31.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte autora 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002247-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SCARTEZINI RODRIGUES (EXECUTADO)

JOULYELIZA LUBIA BATISTA DE OLIVEIRA SCARTEZINI (EXECUTADO)

T.L. COMERCIO E MARKETING DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002247-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006204-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NOBRE LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIVALDO DA SILVA PELITO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006204-61.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita pleiteado pelo requerido, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, vez que assistido pela Defensoria Pública. 

O atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar as partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709320 Nr: 4237-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 709320.

 Vistos etc.

Ante a documentação apresentada pela exequente à fls.168/173, proceda 

à imediata alteração na capa dos autos no polo ativo da demanda.

 Considerando a manifestação apresentada pela credora à fls.166, 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com base no 
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artigo 921, III, §1º, do CPC.

 Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709110 Nr: 4014-21.2012.811.0003

 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: JOSUÉ RICARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO DAS PARTES do retorno dos autos 

da Segunda Instância, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal. Decorrido o prazo, sem manifestação, os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427063 Nr: 9266-10.2009.811.0003

 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): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A PETIÇÃO DE FL. 145, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732797 Nr: 12915-41.2013.811.0003

 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: JOSE FELIPE MAIA, DAISY HUGHENEY DE SIQUEIRA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL 

S/A, BRASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO COIMBRA 

SILVA - OAB:70.429-MG, PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - 

OAB:OAB/MG 70429

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão solicitado à fl. 1390. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749501 Nr: 7503-95.2014.811.0003

 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: REGINA TANIGUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR PAZ, FATIMA GONÇALVES DOS 

SANTOS PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT, DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, 

OS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012946-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARSON MACHADO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ALEXSANDER LUDWIG SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MATILDE MACHADO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

APARECIDO CESAR MACHADO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EVANDRO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA DE ALMEIDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012946-68.2018.8.11.0003. Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto a expedição de Alvará Judicial com fins 

sucessórios endereçada a 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca, para distribuição por dependência ao feito sob o nº 

8854-50.2007.811.0003. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017/TP, determino a remessa destes autos a 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005066-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005066-93.2016.8.11.0003. Vistos etc. Apesar da credora 

não ter logrado êxito em localizar o paradeiro da devedora, vê-se que 

ainda não fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao juízo. Assim, 

nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do atual 

endereço da requerida Vilela e Trombetta Ltda Me (CNPJ nº 

22.749.148/0001-66), com a utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud, 

disponíveis para tal finalidade. Vindo as informações, cite a devedora nos 

endereços obtidos e ainda não diligenciados aos autos e, em sendo o 

caso, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias. Restando 

frustrada a tentativa de citação, ou sendo o endereço o mesmo já 

diligenciado nos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observado os 

comandos do artigo 257, do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal 

local, de grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não 

superior a 10 (dez) dias. Deverá o credor comprovar nos autos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 03 de dezembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003385-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICESIO BALDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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ALYSSON FLAVIO DE ANICESIO BALDO (EXECUTADO)

VIVIANE FAZZIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003385-88.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Devidamente 

citado para cumprir a obrigação o executado Alysson Flávio de Anicésio 

Baldo não efetuou o pagamento do débito e tampouco ofereceu embargos 

à execução (Id. 13720761). Assim, em observância ao artigo 835, I e 854, 

do CPC, defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancária do devedor Alysson Flávio de Anicésio Baldo, portador do CPF 

nº 627.844.801-78, com utilização do convênio BancenJud, até o valor do 

débito no importe de R$ 214.728,11 (duzentos e catorze mil, setecentos e 

vinte e oito reais e onze centavos) - (Num. 14989522). 2.0 – Defiro o 

pedido de busca do atual endereço dos devedores Anicésio Baldo & Cia 

Ltda Me (CNPJ nº 06.171.879/0001-10) e Viviane Fazzio de Souza (CPF nº 

028.920.639-14), com a utilização, apenas, do Sistema Infojud disponível a 

este juízo para tal finalidade. Vindo as informações, dê-se vista ao autor 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003472-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIEF B DAUD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003472-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

“arresto online/provisório”, nos termos do art. 830 do CPC, que importa em 

efetiva garantia ao resultado positivo da execução, impondo-se sua 

adoção quando não localizado a parte devedora. Verifica-se que o 

exequente não obteve êxito na citação do devedor. Nestas 

circunstâncias, estão presentes as condições estabelecidas no artigo 

830, do Código de Processo Civil[1]. O crédito está consubstanciado em 

título executivo, vencido e líquido, não havendo demonstração de sua 

fragilidade. Logo, a imposição de diligências para localização dos 

devedores, sem a garantia do arresto, pode ensejar resultado final 

infrutífero à ação executiva, na medida em que somente estes se 

beneficiam com a demora no andamento do feito, para o aperfeiçoamento 

do ato citatório. Ademais, tal possibilidade vem respaldada pela 

jurisprudência. Veja: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

NÃO-LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE ARRESTO 

"ON-LINE". RECURSO DA EXEQUENTE. Cabível a realização do arresto 

eletrônico, por meio do sistema Bacen-Jud, quando não encontrado o 

endereço, ou os devedores no endereço apontado no contrato. Situação 

processual que justifica a medida. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70064772098, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 18/08/2015).(TJ-RS - AI: 70064772098 RS, Relator: 

Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 18/08/2015, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2015)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. ARRESTO "ON LINE". NÃO CABIMENTO. O arresto "on 

line" previsto no artigo 653 do CPC é cabível quando a normal citação do 

devedor resultar inviabilizada pelas dificuldades decorrentes da sua 

ausência. Caso dos autos em que sequer foram esgotados os meios para 

localização dos devedores, não tendo havido citação dos mesmos. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70062755335, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 01/12/2014)” Diante 

do exposto, defiro o pedido do Num. 14524993, quanto ao pedido de 

arresto “online/provisório”, com a utilização do Sistema BacenJud, nas 

contas bancárias em nome do devedor Naief Daud Honorio (CNPJ n.º 

00.334.649/0001-49), até o valor do débito de R$ 8.434,07 (oito mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e sete centavos). Efetivado o arresto, 

dispenso a lavratura do termo, servindo a ordem de bloqueio do Sistema 

BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Após, intime o 

credor para que atenda as demais determinações constantes no art. 830, 

do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] Art. 830 – Se oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TROPICAL LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000940-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerida 

Imobiliária Tropical Ltda foi devidamente citada e não ofereceu defesa, 

conforme consta da certidão do Id. 16822997. Assim, decreto sua revelia, 

sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, 

nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR JOSE MANHANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000510-77.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerida 

Telefônica Brasil S.A foi devidamente citada e não ofereceu defesa, 

conforme consta da certidão do Id. 16823037. Assim, decreto sua revelia, 

sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, 

nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008738-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008738-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para a confirmação da 

prorrogação do contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria de 

número CONTRATO Nº 407135.0, bem como requer a liquidação 

antecipada do contrato prevista em cláusula do contrato firmado pelas 
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partes. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela 

de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação 

do próprio mérito do pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Por fim, têm-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação, vez que os documentos 

que instruíram a inicial, não são suficientes para o deferimento de 

nenhuma das medidas pleiteadas (pedido principal e alternativo). Ex 

positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela provisória, indefiro 

a medida pleiteada. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010544-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

MARIO CESAR DA SILVA ALVARES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010544-14.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente ação foi proposta em face do Hospital 

Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella, que trata de pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de responsabilidade do 

Estado de Mato Grosso nos termos do artigo 224, IV da Lei Orgânica do 

Município de Rondonópolis. Assim, havendo a responsabilidade do Estado 

e em observância a Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa 

destes autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as 

quais são competentes para processar e julgar os feitos envolvendo 

interesse da Fazenda Pública. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010641-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MATOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010641-14.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que inicialmente o feito foi distribuído na forma física 

sob o código nº 890370 por indicação de dependência com o feito código 

nº 715804. Fora proferida decisão determinando a redistribuição a uma 

das varas cíveis, vez que o feito sob o nº 715804 já havia sido 

sentenciado estando na fase de cumprimento de sentença (Id. 16158727 - 

pág 12). Em razão da redistribuição o feito foi encaminhado, por sorteio, 

ao juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 1845-51/2018, onde 

aquele juízo determinou a distribuição como feito eletrônico - PJE (Id. 

16158727 - pág 14). Entretanto, ao cumprir a determinação supra, o feito 

foi distribuído ao juízo da 2ª Vara Cível e posteriormente remetido a esta 

Vara Cível sob o argumento da conexão (id. 16450193). Assim, têm-se 

que o juízo competente para processar e julgar o presente feito é aquele 

que recebeu a distribuição do processo na forma física, quando da 

redistribuição pela inexistência de conexão, qual seja, o juízo da 1ª Vara 

Cível. Portanto, proceda a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, na forma prevista no Id. 16158727 - pág 14, realizando as 

alterações necessárias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007565-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007565-16.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que o 

presente feito foi distribuído, com base no artigo 101 da Lei 13043/2014 

c/c artigo 3º, §12, do Decreto Lei 911/6, para cumprimento da liminar de 

Busca e Apreensão concedida no feito código nº 121476, que tramita 

perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, 

cumpriu sua finalidade com a apreensão do veículo (Num. 12333132) e, 

considerando, ainda, que o referido feito foi devidamente sentenciado no 

juízo de origem, determino o arquivamento dos autos com a baixa e 

anotações necessárias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005714-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005714-05.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (NFK0296), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis-MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o 

juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004395-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004395-02.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (QBZ4211), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis-MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o 

juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008597-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA ROCHA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM BARROS OAB - DF37795 (ADVOGADO(A))

DANIEL SARAIVA VICENTE OAB - DF35526 (ADVOGADO(A))

DANIEL DANTAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - DF30723 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANY SILVA ALBUQUERQUE (RÉU)

MARCOS ANTÔNIO BENITES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008597-22.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para bloqueio de bens em nome 

dos requeridos com a utilização do Sistema Renajud e Bacenjud, visando 

garantir a reparação dos danos pleiteados nos autos com da prolação da 

sentença. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que o demandante 

não comprovou a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil 

do processo, vez que não há qualquer indício de que os réus estejam 

ocultando ou dilapidando seu patrimônio. Assim, neste momento 

processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a 

necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na 

ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido 

de tutela provisória de urgência. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 
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duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004230-23.2016.8.11.0003

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:

IOLANDO ANTONIO DE SOUZA 13829130104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004230-23.2016.8.11.0003. Vistos etc. Com base no artigo 

921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e suspendo o 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Havendo o decurso 

do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para cumprimento do 

§2º, do mencionado artigo. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005869-08.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (QBT7367), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o 

juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007781-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007781-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora é 

advogada, e requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios. No entanto, em consulta ao sistema Infojud, 

(declaração do imposto de renda), é possível verificar que a autora possui 

renda capaz e suficiente a suportar o pagamento das despesas. Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não comprovada a hipossuficiência. Intime o autor para recolher 

as custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, 

voltem-me conclusos. Intime. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012697-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO FELICIO DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012697-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 
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Mato Grosso– DETRAN. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar o feito. Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013060-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANS JELUVI TRANSPORTES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

JOAO CARLOS ROMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013060-07.2018.8.11.0003. Vistos etc. A ação foi proposta 

pela pessoa jurídica de Trans Jeluvi Transportes Eireli, representada por 

seu único sócio João Carlos Ramão, conforme consta no Ato Constitutivo 

da Empresa (Num. 16796289). Consta informação que o sócio da empresa 

falecera, havendo pedido de inclusão da inventariante no polo ativo (Num. 

16796289). Ante o declínio da competência do juízo da Comarca de São 

Bernardo do Campo/SP, o feito foi redistribuído a esta Vara Cível. Decido. 

Observa-se que a autora trata-se de Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada - EIRELI, que em caso de morte de seu único 

dono aplicar-se-á o disposto no artigo 1.028, do CC. "Art. 1.028. No caso 

de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato 

dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela 

dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se 

a substituição do sócio falecido." O ato constitutivo da empresa em sua 

cláusula 9, dispõe: "Falecendo o empresário, a empresa continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 

ou inexistindo interesse deles, o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da 

resolução, verificada em balanço levantado". Assim, intime o patrono da 

empresa autora para que traga documento comprobatório da situação da 

empresa junto a JUCESP, se continuará com suas atividades ou haverá a 

extinção da mesma, bem como quem são os herdeiros e sucessores do 

de cujus, juntando inclusive o termo de inventariante, no prazo de 15 

(quinze) dias. No mesmo prazo supra deverá proceder o recolhimento das 

custas processuais vinculadas a este e. TJMT. Após, conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013082-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT23158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENITA SILVA DA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013082-65.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para compelir a requerida no 

imediato reparo do veículo placa MMA4971, descrito na inicial. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação 

do próprio mérito do pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Por fim, têm-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela provisória, indefiro a medida 

pleiteada. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012990-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012990-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para obter a suspensão do 

desconto de valores em folha salarial, sob a alegação de que nunca 

entabulou qualquer contrato junto ao banco requerido. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou 

qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, 
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embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não 

foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado. Destarte, 

ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano 

justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em 

seu salário que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba 

alimentar. Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será 

discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve 

permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu 

provento. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer 

prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado 

totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela 

via judicial cabível, com todos os consectários legais. Ex positis, concedo 

a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado se 

abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado, 

até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de 

multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012923-25.2018.8.11.0003

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:

LINDOVAL SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012923-25.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (NVU5678), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o 

juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012715-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO HILDEFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012715-41.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido suspenda o 

desconto consignado em seu benefício, referente a reserva de margem 

consignável (RMC) e empréstimo sobre a RMC. O artigo 300 do CPC, prevê 

a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando os fatos, 

observa-se que o demandante não demonstrou a ocorrência dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela, vez que, durante 

anos tem firmado contratos de empréstimos junto ao banco réu e com 

outras instituições financeiras, sendo que pela narrativa dos fatos, nem 

mesmo o autor sabe se formalizou o não o contrato para os descontos, 

objeto da lide, ao afirmar que “aposentado recebeu com espanto a 

informação da Ré de que ele havia sacado valor do limite do cartão de 

crédito, à medida que a contratação foi de empréstimo consignado a ser 

descontado da folha de pagamento do recebimento do Autor e não de 

saque de limite de cartão de crédito.” (sic). Assim, neste momento 

processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a 

necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na 

ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido 

de tutela provisória de urgência. No que tange à audiência de conciliação, 
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têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012504-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BISOGNIN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012504-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial, ao argumento de que o demandado não cumpriu o contrato principal 

firmado entre as partes, vez que realizou o último pagamento em 

10/12/2015 (32ª parcela), ficando inadimplente com as demais parcelas. 

Analisando os pedidos da exordial, vê-se que na verdade o pedido liminar 

do requerente trata-se de pedido de tutela de urgência, prevista no artigo 

300, do CPC. O dispositivo acima, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. In casu, restou demonstrado a probabilidade do direito, 

ante a comprovação do contrato de compra e venda entabulado entre as 

partes, com reserva de domínio, no qual a autora reservou para si a 

propriedade do veículo, até que o requerido pagasse o valor integral do 

mesmo (cláusula sexta e cláusula oitiva). A ocorrência do perigo do dano 

ou o risco do resultado útil do processo, esta caracterizada pelo fato de 

que os caminhões poderão ser alienados a terceira pessoa, bem como por 

tratarem de bens depreciáveis, aliado ao fato que a requerida entabulou 

contrato aditivo renegociando a primeira e segunda parcela estendendo o 

prazo para seu pagamento e mesmo assim, não as honrou. Dessa forma, 

defiro parcialmente a tutela de urgência e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do caminhão Trator placa KAC 4792, 

marca Scania, modelo R124 GA 4x2 NZ 420, chassi nº. 

9BSR4X2A063581335 depositando-o nas mãos da autora, mediante 

compromisso, na condição de fiel depositário do Juízo, advertindo quanto 

às consequências em ocorrendo o descumprimento do múnus público, 

bem como as descritas no artigo 302, do CPC. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012673-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012673-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Município de Rondonópolis/MT. Assim, em 

observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar o feito. Encaminhe para a 

correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012816-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VICTOR FALCAO PEREIRA (EXECUTADO)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012816-78.2018.8.11.003 Vistos etc. MARIA DE 

LOURDES SILVA, ingressou com AÇÃO EXECUÇÃO em face de ACÁCIO 

JOSÉ ROZENDO FALCÃO E OUTROS, visando receber a importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Observa-se dos autos, que o valor da causa 

totaliza o importe de R$ 4.554,22 (quatro mil quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e vinte dois centavos). DECIDO. O Art. 3º, inciso I, da Lei 
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9.099/95 dispõe que: Art. 3 O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; (...). Deste modo, não se tratando a ação 

de valor que exceda o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

tampouco de matéria complexa a exigir outros meios de prova, não cabe a 

possibilidade do feito tramitar pela Justiça Comum, devendo a ação ser 

devidamente encaminhada ao Juizado Especial Cível, desta Comarca. A 

respeito desse tema, é o entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM BASE DE DADOS, JUSTIÇA 

COMUM. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. Não se tratando de valor que exceda 

o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, cabe ao Juizado Especial 

Cível a competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, de acordo com o disposto no artigo 3º, §3º, 

da Lei nº 9.099/1995. JULGARAM IMPROCEDENTE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70076300359, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/02/2018) (Grifo nosso) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. O juízo comum pode e deve remeter ao Juizado Especial 

Cível a causa cuja parte e cujas circunstâncias caracterizam a 

competência do Juizado Especial Cível. Os critérios de definição estão na 

Constituição da República e na lei, e a nenhuma parte se outorga o direito 

de manipular a jurisdição. Quando a causa é típica ao Juizado Especial 

Cível é nele que deve tramitar, salvo circunstância justificadora de que 

transcorra na Justiça Comum. A ação de cobrança de cheque de pequeno 

valor, aliada ao pedido de assistência judiciária gratuita, determina a 

competência do Juizado Especial Cível. Podendo e devendo a ação ser 

ajuizada no Juizado Especial Cível, devido ás suas circunstâncias, 

encaminhá-las à Justiça Comum com o requerimento da assistência 

judiciária gratuita para prevalecer-se ou prevenir-se da sucumbência, 

corresponde á demonstração do abuso, do arbítrio e da manipulação. 

(Conflito de Competência Nº 70067945311, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 

13/01/2016). Ex positis, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, a favor de um dos Juizados 

Cíveis desta Comarca. Entretanto, como o Sistema do PJE deste Tribunal 

não é vinculado ao PROJUDI, o que impossibilita a remessa virtual do feito, 

determino o arquivamento do presente com as baixas a anotações 

necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez que não haverá 

redistribuição/remessa, ante a incompatibilidade de sistemas, bem como 

para promover a correta distribuição ao Juízo competente, qual seja, 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012851-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANA SOUZA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012851-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Além disso, o feito foi distribuído por 

dependência ao processo código nº. 100857-49.2018.8.11.0003. Assim, 

reconheço a incompetência deste Juízo e determino a redistribuição do 

processo ao Juízo de uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca, a qual é competente para processar e julgar o feito de execução 

de alimentos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012913-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI GOMES PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012913-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (AZZ9956), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis-MT, 

03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o 

juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012763-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIO ROQUE BENKA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

THAYNA LORRAINE DE SOUZA OAB - MT25805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012763-97.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para que a pague o valor de R$ 

6.760,00 para conclusão do tratamento dentário com outro profissional de 

sua confiança. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão 
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de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, 

observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

provisória, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008417-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CAETANO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008417-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que o autor ingressou com o pedido de busca e 

apreensão do veículo descrito na exordial. Entretanto, atribuiu como valor 

da causa, quantia diversa do proveito econômico pretendido. Assim, em 

consonância aos termos do artigo 292, I e §3º, do CPC, atribuo como valor 

da causa o importe de R$ 15.057,08 (quinze mil, cinquenta e sete reais e 

oito centavos), equivalente ao proveito econômico pretendido, no tocante 

ao valor das parcelas vencidas e vincendas descritas no cálculo no Num. 

10412028 - Pág. 1. Intime o requerente para proceder o recolhimento da 

diferença das custas/taxa judiciárias, observando o valor acima fixado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Proceda a Sra. Gestora as retificações necessárias junto ao 

Sistema PJE. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARA PEDRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000644-07.2018.8.11.0003. Ação Indenização por danos 

morais Autora: Andréa Mara Pedraça Réu: BV Financeira S.A Crédito, 

Financiamento e Investimento Vistos etc. ANDRÉA MARA PEDRAÇA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de BV Financeira S.A Crédito, Financiamento e 

Investimento, também qualificado no processo. As partes noticiam a 

realização de acordo e requerem sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 14305618). O requerido juntou o comprovante de 

depósito do valor acordado (Num. 14492241). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, vez que o acordo foi devidamente 

cumprido. O comprovante de pagamento descrito no item 3 do acordo foi 

juntado quando da distribuição da exordial, conforme consta no Id. 

11618183. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz 

parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Isento de custas face o benefício da justiça 

gratuita concedido a autora. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000254-08.2016.8.11.0003. Ação de Cumprimento de 

Sentença Exequente: Cristiano Alencar Soares de Oliveira Executada: 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A Vistos etc. 

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada 

no processo, visando o recebimento dos valores despendidos para o 

pagamento das custas processuais. No prazo para cumprir a obrigação, a 

executada efetuou o pagamento do valor da condenação, sendo 

determinado o levantamento da quantia em favor do credor (Id. 14889941). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 
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extinta a presente execução ante o cumprimento das obrigações. Custas 

já recolhidas. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007243-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007243-59.2018.8.11.0003. Ação de Regresso Autora: 

Bergamaschi & Cia Ltda Ré: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros 

Vistos etc. BERGAMASCHI & CIA LTDA, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE REGRESSO em face de Bradesco Auto/re Companhia de 

Seguros, também qualificada no processo. As partes noticiam a realização 

de acordo e requerem sua homologação e a consequente extinção do 

feito (Num. 16401143). A requerida juntou os comprovantes de pagamento 

dos valores acordados. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe 

fim ao litígio, sendo que o acordo foi devidamente cumprido. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Custas já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007273-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007273-94.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Honda S.A Requerido: José Aldo de Almeida Vistos 

etc. BANCO HONDA S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de JOSÉ ALDO DE 

ALMEIDA, também qualificado no processo. O requerente pugnou pela 

desistência do feito (Id. 15363542). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa QCA7355). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001433-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001433-40.2017.8.11.0003. Ação de Cumprimento de 

Sentença Exequente: Paulo Dias de Jesus ME Executada: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A Vistos etc. PAULO DIAS DE JESUS 

ME, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, também qualificada no processo. No prazo para cumprir a 

obrigação, a executada efetuou o pagamento do valor da condenação (Id. 

16482497). O exequente concordou com a quantia depositada e pugnou 

por seu levantamento (Id. 16502339). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução ante a 

satisfação da obrigação. Expeça Alvará para levantamento do quantum de 

R$ 11.311,34 (onze mi, trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos) 

e seus acréscimos em favor do exequente na conta bancária indicada no 

Num. 16502339, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. 

Transitado em julgado, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008043-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008043-87.2018.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Valdemir Tavares Executada: Ympactus Comercial 

S.A e outros Vistos etc. VALDEMIR TAVARES, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face 

de YMPACTUS COMERCIAL S.A e outros, também qualificados no 

processo. O exequente ingressou com a presente ação, pleiteando a 

restituição do valor investido para aquisição de contas/kits da executada, 

ante o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Juntou documentos. Intimado para 

emendar a inicial, no tocante à juntada dos boletos de aquisição das 

contas/kits e seus respectivos comprovantes de pagamento e/ou 

indicação se houve aquisição por bônus de terceiro, bem como os 

extratos bancários para demonstrar se houve ou não recebimento de 

valores pela executada; cópia da sentença exequenda e certidão de 

trânsito em julgado, o credor quedou-se inerte (Id. 16828751). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A sentença proferida 

na Ação Civil Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade 

dos contratos firmados entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre 

outras questões estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do 

Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 
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tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é 

ilíquida, sendo necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum 

devido a cada divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser 

processado nos termos do artigo 509, II, do CPC, que dispõe: “Art. 509 – 

Quando a sentença condenar ao pagamento da quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I 

– (...) II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar e provar fato novo”. (grifei) Portanto, com base no artigo supra e 

nos termos da r. sentença exequenda, faz-se necessário a prova da 

existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da 

aquisição das contas/kits da empresa executada, vez que algumas 

dessas contas eram adquiridas por crédito de terceiros (que deverão 

demandar ação própria), sem que houvesse desembolso/investimento de 

valores em favor da ré. No caso dos autos, o credor não comprovou a 

existência de vínculo entre as partes, seja pela juntada dos comprovantes 

de aquisição das contas/kits ou qualquer outro documento que 

demonstrasse a prova mínima de sua relação com a empresa executada, 

mesmo após ser-lhe oportunizada a emenda a inicial para tal finalidade (Id. 

15731484). Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

“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.” “Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso e. TJMT, disciplina sobre o 

indeferimento da inicial em caso semelhante ao dos autos. Veja: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – NÃO OCORRÊNCIA – EMENDA 

A INICIAL – OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JULGAMENTO 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Procedida a determinação de emenda 

da inicial, haja vista o não preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 

Processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida se o 

autor não cumprir o comando judicial. (TJMT - Ap. 

1005666-80.2017.8.11.0003, Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara 

Cível de Direito Privado, julg. 07.05.2018, DJE 10.05.2018)”. “LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, 

CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE 

AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

determinação de emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado 

verifica que a petição não preenche os requisitos exigidos pela lei 

processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida se o 

autor não cumprir o comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem 

de emenda à inicial dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” 

Outros Tribunais possuem o mesmo entendimento. “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 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 

03003492220168240002, Quinta Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo 

Fernandes Gonçalves, julg. 04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado 

prazo para emendar a inicial e diante da inércia do credor que não o fez 

no prazo estabelecido, deixando que apresentar os documentos 

necessários e essenciais para o processamento desta liquidação, este 

deve suportar o ônus do não cumprimento do ato processual. Ex positis, 

indefiro a petição inicial (CPC, 330, IV), e por via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento das 

custas processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o 

benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 03 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001243-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODEP - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO OAB - MT11561/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDESIO ANDRE SIEBERT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

INFORMAÇÕES QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, 

POSTO QUE EM CONSULTA AO SITE DO E. TJMT NADA FOI 

ENCONTRADO. REGISTRO QUE MERO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

NÃO SE TRATA DE DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000113-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000113-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR: WILSON RODRIGUES FRANCA RÉU: CLARO S.A. Vistos e 

examinados. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA: 

Considerando que o autor comprovou que efetuou o pagamento do débito 

indevido, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO, para complementar a sentença proferida, com a 

condenação da requerida ao ressarcimento dos valores, na forma 

simples, haja vista que a forma em dobro exige a comprovação de má-fé, 

que não restou satisfeita nos autos. Intimem-se as partes desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001029-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - 424.420.281-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HARMACO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

NOS AUTOS CONSIDERANDO O DECURSO DO PRAZO DE CITAÇÃO SEM 

MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000439-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, MANIFESTAR 

NOS AUTOS, DANDO REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000484-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENA GOMES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008629-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZO TEOFILO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, EM CINCO DIAS, MANIFESTAR ACERCA DO 

DECURSO DO PRAZO DE CITAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002356-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002788-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN EDER DOS SANTOS ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA RODRIGUES OAB - MT18453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008218-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALVARO LUIS BONESSO FRUET (EXECUTADO)

BONIFACIO RIBEIRO ROCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente, par ano prazo legal, se 

manifestar sobre a Exceção de pré-executividade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012714-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012714-56.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA CARDOSO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 
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Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

30 de janeiro de 2019, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010272-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO ZACARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010272-20.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VENANCIO ZACARIAS DA SILVA RÉU: BANCO GERADOR S.A 

Vistos e examinados Redesigno audiência de conciliação para o dia 30 de 

janeiro de 2019 às 09:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012640-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012640-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE FERNANDES EVANGELISTA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 08:30 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012556-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL RODRIGUES VIEIRA MENDONCA (RÉU)

NATANAEL RODRIGUES VIEIRA MENDONCA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012556-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MASTER MIX COMERCIAL LTDA RÉU: NATANAEL RODRIGUES 

VIEIRA MENDONCA, NATANAEL RODRIGUES VIEIRA MENDONCA 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 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). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 
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dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012693-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE OLIVEIRA MENEZES (AUTOR(A))

NAIDE DE OLIVEIRA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012693-80.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NAIDE DE OLIVEIRA MENEZES, NATALIA DE OLIVEIRA 

MENEZES RÉU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 10:30 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

TIELLI SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

TAIRINNI SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

APARECIDA PEDROSA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO DE AQUINO LINS OAB - MT21050/O (ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0006247A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR OAB - PR0055846A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001961-40.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA PEDROSA SOARES, TAIRINNI SOARES 

INFANTINO, TAISA SOARES INFANTINO, TIELLI SOARES INFANTINO RÉU: 

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA Vistos e 

examinados. Apresentada contestação, o requerido denunciou à lide a 

empresa seguradora nominada. Considerando que a hipótese de 

denunciação se enquadra na previsão contida no artigo 125 do CPC, 

admito a denunciação à lide feita pelo requerido. Providencie-se a citação 

do denunciado, na forma e nos prazos previstos nos artigos 126 e 131 do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006008-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFREU SOARES 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006008-91.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): AFREU SOARES DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para manifestação do patrono do autor. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004032-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HEUDO DE MONTE & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

NELSI BALKE (EXECUTADO)

ROSANE BALKE (EXECUTADO)

ARY BALKE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN CONDE (TERCEIRO INTERESSADO)

C REZENDE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
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CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004032-15.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO TRIANGULO S/A EXECUTADO: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME, NELSI BALKE, ROSANE BALKE, ARY BALKE, MANOEL HEUDO 

DE MONTE & CIA LTDA - EPP Vistos e examinados. Verifica-se dos autos 

que fora determinada a suspensão do presente procedimento, com 

relação às executadas incluídas no processo de recuperação judicial. O 

exequente então apresentou Embargos de Declaração, afirmando que os 

executados não estão em processo de recuperação judicial, e requerendo 

o prosseguimento do feito. Os executados pugnaram pela manutenção do 

sobrestamento da execução; bem como pela devolução imediata dos 

valores que foram bloqueados em suas contas bancárias, invocando 

decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Ocorre que, embora o exequente afirme que os executados não 

estão em processo de recuperação judicial, posteriormente aportou aos 

autos acordo celebrado entre o banco exequente e a executada CCONDE 

SUPERMERCADOS LTDA (que trata-se de empresa em recuperação 

judicial nesta vara) E OUTROS. A Sra. Gestora impulsionou os autos, 

intimando a Administradora Judicial da empresa CCONDE 

SUPERMERCADOS LTDA para se manifestar sobre o acordo celebrado 

entre as partes; bem como, procedeu a expedição dos alvarás, 

devolvendo para a recuperanda os valores que haviam sido penhorados 

nestes autos, em cumprimento à ordem emanada dos autos do Agravo de 

Instrumento n. 1007962-50.2018.811.0000. O exequente pugnou pela 

apreciação dos seus embargos de declaração e homologação do acordo. 

DECIDO. 01 – Intime-se o exequente para que, no prazo legal, esclareça a 

contradição existente entre os embargos de declaração e o acordo que 

protocolou, uma vez que, como já anotado alhures, nos embargos de 

declaração o mesmo defende que os executados não estão em processo 

de recuperação judicial e, posteriormente, o acordo foi firmado com a 

executada CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (que trata-se de empresa 

em recuperação judicial nesta vara); 02 – Certifique-se, a Sra. Gestora, se 

o Administrador Judicial já se manifestou acerca do acordo apresentado; 

03 – Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005990-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA CONCEICAO DO AMOR DIVINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005990-70.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALMERITA CONCEICAO DO AMOR DIVINO RÉU: COMPACTA 

COMERCIAL LTDA Vistos e examinados. Não é o caso de julgamento do 

feito no estado em que se encontra, motivo pelo qual passo ao 

saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. I – Dos embargos de declaração Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerida opôs embargos declaratórios em atenção ao 

seguinte despacho “mantenham-se os autos conclusos” (Id. 11038307), 

explanando sobre supostas fundamentações contraditórias acerca de 

tutela provisória. Dessa forma, não havendo qualquer vício no ato 

decisório combatido passível de contradição, omissão ou obscuridade, 

conheço dos presentes embargos e os rejeito. II – Da falta de interesse de 

agir Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que o 

objeto principal da presente lide é a condenação em indenização por 

danos morais, tendo em vista a suposta conduta ilícita do preposto da 

parte requerida. Inexistem preliminares a serem apreciadas. III – Da prova 

oral Fixo como pontos controvertidos da lide: a) existência de ato ilícito 

causado pelo preposto da parte requerida e, b) configuração do dano 

moral. Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 

autor. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril 

de 2019, às 15:00 horas. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da 

realização do ato. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do CPC). Quando do depósito do rol, havendo necessidade da 

intimação ser feita pela via judicial deverá no mesmo ato comprovar os 

requisitos do § 4º do artigo 455 do CPC e depositar a diligência do senhor 

oficial, isto no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova 

intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória, 

fica deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP 

no prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a CP ser 

retirada na escrivania do Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do 

rol, e, ainda, ser comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo 

certo que não haverá nova intimação para tal desiderato. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008796-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE SANTIAGO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004064-54.2017.8.11.0003

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:

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003491-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO APARECIDO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FRANCISCO DAROLD MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004130-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)
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3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008209-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL REINOLDO RUZIN E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004311-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA BENEDTIA ZEFERINA COSTA CAMARGO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005786-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARKI LYONS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004389-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gleison da Silva Vieira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, DAR 

REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO ADORNO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIANEI APARECIDA TITONELI PRINCIPATO OAB - SP104147 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002923-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

MASTER MT LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012738-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO TEODORO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012738-84.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLITO TEODORO DE MORAIS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, 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). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 11:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 
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se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada para: a) se abster de suspender o fornecimento do serviço de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer 

a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no 

prazo máximo de 02 horas); b) se abster de incluir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo 

de 05 dias), em razão do débito objeto deste feito. Em caso de 

descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002404-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002404-25.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. 

Intime-se o Administrador Judicial para que dê cumprimento à v. decisão 

proferida no AI 1012420-13.2018.8.11.0000, onde restou determinada “a 

habilitação do crédito de US$ 1.038.502,39 (um milhão, trinta e oito mil, 

quinhentos e dois dólares e trinta e nove centavos), atualmente, R$ 

3.946.309,08 (três milhões, novecentos e quarenta e seis, trezentos e 

nove reais e oito centavos), na Classe Trabalhista da relação de credores 

dos agravados”. Acolho os embargos de declaração de Id. 15783108 para 

corrigir o erro material contido na sentença proferida, eis que na petição 

de Id. 9998964 a parte impugnada requereu dilação de prazo, não tendo 

se manifestado sobre o mérito da impugnação ofertada. Intimem-se as 

partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001560-41.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ADMILSON DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR(A): ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

MT0006370A RÉU: ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 
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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: 1009738-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009738-13.2017.8.11.0003 AUTOR(A): LUCIA BENICIA 

PINHEIRO Advogado do(a) AUTOR(A): JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Advogado 

do(a) RÉU: DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JAMIL MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003015-75.2017.8.11.0003 AUTOR(A): JEFFERSON 

JAMIL MARIANO DA SILVA Advogado do(a) AUTOR(A): SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - MT5257-O RÉU: KMERHI CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Advogado do(a) RÉU: VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL - MT19490/O 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, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 
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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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003404-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER APARECIDO NEVES GROSSI (EMBARGANTE)

GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME (EMBARGANTE)

JAQUELINE DE SOUZA GROSSI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003404-26.2018.8.11.0003 EMBARGANTE: GROSSI & 

SOUZA GROSSI LTDA - ME, ALEXANDER APARECIDO NEVES GROSSI, 

JAQUELINE DE SOUZA GROSSI Advogado do(a) EMBARGANTE: DIVINO 

OLIVEIRA - MT0016922A Advogado do(a) EMBARGANTE: DIVINO 

OLIVEIRA - MT0016922A Advogado do(a) EMBARGANTE: DIVINO 

OLIVEIRA - MT0016922A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Advogado do(a) EMBARGADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

PR0008123S 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, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICKON DOUGLAS DOS ANJOS AMARAL (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Face o teor da petição que noticia que o réu 

ofereceu pagamento de valores para o cumprimento da condenação, com 

fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo, vez que o autor no petitório de 

id.9317841, em petição conjunta ao réu não se opôs ao pagamento pelo 

réu. Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora. Após o transito em 

julgado, expeça-se o alvará. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos 

sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS 1008617-47.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que G. M. da C. move contra D. C. da S., sendo decretada a 

interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "12. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedenteo pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de DOUGLAS CONCEIÇÃO DA SILVA (qualificado 

nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 

13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, GESILDA 

MARIA DA CONCEIÇÃO. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, 

Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. 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, 

16 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito. E, para 
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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, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000685-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000685-71.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de 

guarda definitiva, em cinco dias, sob pena de arquivamento. Rondonópolis, 

3 de dezembro de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003929-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. A. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO(A))

JAMIR REFATTI OAB - MT17111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO(A))

 

Petição em PDF

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004068-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ OLIVEIRA DE ALARCAO (REQUERENTE)

SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004068-57.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 3 de dezembro de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822617 Nr: 3836-33.2016.811.0003

 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: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVEO, AKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA a apresentar 

suas alegações finais na forma de memoriais, no prazo de cinco dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48292 Nr: 3718-58.1996.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE PRUDENCIO IWAMOTO, EVACI 

PRUDENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SUNAO PRECECHAN IWAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO GOMES SANTANA - 

OAB:3053/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente, através do 

procurador, para manifestar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 889783 Nr: 1601-25.2018.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Processo n.º 1601-25.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Ante os termos da certidão de fl. 279, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre os embargos de declaração de fls. 268/270.

2. Da mesma forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre os embargos de declaração de fls. 

271/277.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos para 

decisão.

4. Intime-se

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94633 Nr: 6358-29.1999.811.0003

 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: JUVENCIO DOS SANTOS, JUVERSI DOS SANTOS, JOSE 

MAIRA DOS SANTOS, GILMAR DOS SANTOS, DULCILENE DOS SANTOS, 

MARIA JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA, EURIPEDES LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Drª DINAIR CRISTINA DE PAULA, para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706331 Nr: 1043-63.2012.811.0003

 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: ARDR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 Do Advogado Dr. RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO para no prazo 

de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga, sob as penas do artigo 234 do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762006 Nr: 14483-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGLR, APDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA 

- OAB:24.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. THAIS FERNANDA NUNES PEREIR, para no prazo de 3 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, 

sob as penas do artigo 234 do Código de Processo Civil .

Citação

Citação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1007330-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1007330-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo o feito. 2. 

Apensem-se estes autos ao Proc. n.º 1001126-86.2017.8.11.0003. 3. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 4. Cite-se 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. 5. 

Consigne-se, ainda, que, não sendo contestada a ação, ou, não 

apresentando a parte requerida as contas, observar-se-á o disposto no 

art. 355, do Código de Ritos (art. 550, §4º, CPC). 6. Intime-se. 7. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012979-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUTEMBERG DE SOUZA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT0004043S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012979-58.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe 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 autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006113-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALENTINA DA SILVA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LARISSA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE BEZERRA DA SILVA OAB - 027.713.381-57 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006113-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenções 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. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instruem a inicial), defiro os 

alimentos provisórios ofertados, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 

(Lei de Alimentos), fixando-os em um salário mínimo vigente, equivalente 

hoje à R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), devidos a partir 

da citação, até o dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagos diretamente à 

parte requerida, mediante recibo ou em conta bancária a ser indicada por 

esta. 4. Designo o dia 04.03.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 5. 

Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência das 

partes, nos termos do art. 7º, da Lei de Alimentos, segundo o qual “o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2018. 
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012283-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

MARIA VERONICA COSTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012283-22.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que ao ser intimada para emendar a inicial 

carreando aos autos matrícula atualizada do bem imóvel em nome das 

partes, a parte autora juntou o documento de ID: 16677076, que não 

presta ao fins colimados. 2. Assim, intime-se, novamente, a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), 

atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual 

Civil, carreando aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do 

imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob 

pena de o juízo não deliberar quanto à sua partilha. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003818-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ROBERTO DA FONSECA WURFEL (REQUERENTE)

MARIA LUCIA FONSECA WURFEL (REQUERENTE)

KLELVIN MARLON FONSECA WURFEL (REQUERENTE)

KATIANGELY FERNANDA WURFEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003818-24.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 16528678. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012776-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACINTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012776-96.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Apensem-se os autos ao Proc. n.º 1008537- 49.2018.811.0003 3. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 4. Cite-se o espólio, na pessoa de seu representante 

legal, bem como os eventuais herdeiros, para que, querendo, impugnem a 

habilitação ou com esta concordem, no prazo legal. 5. Após, abra-se vista 

dos autos ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, 

no prazo legal. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

30 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002076-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRITTO ARAUJO (AUTOR(A))

ROBSON BRITTO ARAUJO (AUTOR(A))

JUNIOR BRITTO ARAUJO (AUTOR(A))

EDENILTO PEREIRA ARAUJO (AUTOR(A))

MARLENE PEREIRA BRITTO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002076-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os 

avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

de execução, e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema BACEN JUD 

possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens judiciais com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, do Código 

de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 

26/03/07, defiro parcialmente o pleito de ID: 15255138, pelo que determino 

que seja realizada pesquisa de eventuais contas bancárias em nome do 

de cujus. 2. Com a resposta, intime-se a parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo legal. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013017-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013017-70.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando detidamente os autos desta missiva, nota-se que o ato solene 

para o qual se deprecou já foi realizado, razão pela qual determino a sua 

devolução ao juízo de origem, grafando as nossas melhores homenagens. 

2. Comunique-se ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013091-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVILA GUIMARAES DE ARAUJO SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013091-27.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 11.03.2019, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013061-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE FATIMA DA CONCEICAO DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIO LIMA LEAL (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013061-89.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o feito no 

estado em que se encontra homologando todos os atos já praticados, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Ante a certidão de ID: 16797309, intime-se a parte autora para que 

requeira o que de direito, no prazo legal. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003959-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANI MELLO WESZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003959-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por LIZIANI MELLO WESZ em face de CLOTILDE 

LOPES DE OLIVEIRA (qualificadas nos autos). 2. Foi realizado o relatório 

de estudo por equipe multidisciplinar de ID: 14411783, bem como perícia 

médica com a parte interditanda pela expert nomeada pelo juízo (ID: 

15532341). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de 

solução, por isso passo diretamente ao exame do meritum causae. 5. Pela 

análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme perícia realizada, concluiu-se 

que é portadora de enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos 

negociais da vida civil e administração dos bens, o que só corrobora as 

alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. Dessarte, diante 

das provas colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação 

da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não obstante a necessidade da 

parte curatelada no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata 

de uma medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 

circunstâncias do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a 

situação de interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver 

regressão/cura da enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 8. De igual 

modo, registre-se, ainda, que a interdição ora decretada afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, não alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a plena capacidade civil 

da pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 10. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com 

deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou 

congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as 

necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei 

ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” 11. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 12. 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 CLOTILDE LOPES DE OLIVEIRA (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. 

13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª LIZIANI 

MELLO WESZ. 14. 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. 15. 

Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 17. 

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, 29 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1002011-66.2018.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Maria Lelis Nunes de Carvalho. move contra Maria 

Nunes de Macedo, 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 MARIA NUNES MACEDO 

(qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª 

MARIA LELIS NUNES DE CARVALHO. 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, 28 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. 

Juiz de Direito.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei.

AUTOS 1002210-25.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Ozenita Rodrigues de Almeida move contra Emerson 

Almeida Norberto, 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 EMERSON ALMEIDA 

NORBERTO (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 
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parte requerente, Sr.ª OZENITA RODRIGUES DE ALMEIDA. 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, 28 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS. Juiz de Direito.". E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei.

AUTOS 1001958-22.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Vanusa Soares de Oliveira move contra Jane Cleia 

Soares Fernandes, 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 JANE CLEIA SOARES 

FERNANDES (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª VANUSA SOARES DE OLIVEIRA. 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, 20 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. 

Juiz de Direito.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei.

AUTOS 1002430-86.2018.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Norma da Silva Santos move contra Maria da Silva 

Santos, 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.S.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.ª NORMA DA 

SILVA SANTOS. 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.". 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, JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012552-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. L. (REQUERENTE)

J. F. D. S. (REQUERENTE)

M. I. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012552-61.2018.8.11.0003. Vistos etc., Ante a natureza da demanda, 

faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada 

da certidão de nascimento e/ou casamento atualizada da convivente 

supérstite e do falecido, eis que documento indispensável à demanda, sob 

pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único, CPC). No 

mesmo prazo e sob a mesma pena, haverá de descrever o termo inicial e 

final da alegada união estável que pretende seja reconhecida e dissolvida. 

Intime-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012865-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012865-22.2018.8.11.0003 Vistos etc., Malgrado as alegações 

tecidas pela parte exequente, faculto à mesma a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, para acostar aos autos comprovante de 

rendimento atual do executado, hábil a demonstrar o valor do débito 

alimentar, eis que se trata de documento indispensável à propositura da 

demanda (art. 320, CPC) ou alternativamente, promover a liquidação de 

sentença através da via pertinente e adequada, sob pena de 

indeferimento da vestibular (art. 321, parágrafo único, CPC). Acaso 

sobrevenha ao feito os r. comprovantes de rendimento, deverá o 

exequente juntar aos autos a cópia do título que fixou a obrigação 

alimentar em favor do genitor e que ora pretende-se executar, em igual 

lapso e sob a mesma pena. Após, com ou sem manifestação, tornem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Rondonópolis-MT, 27 de novembro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005838-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. G. D. (REQUERENTE)

A. L. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO das partes requerentes para, havendo interesse, comparecer 

à Secretaria deste Juízo em horário normal de expediente forense (12h às 

19h, de segunda à sexta-feira), munidos dos documentos pessoais e do 

número do processo para assinar EM CONJUNTO o Termo Definitivo de 

Guarda Compartilhada.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004916-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)
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ALDENIRA DE JESUS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - MT9567/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à Secretaria deste Juízo 

em horário de expediente forense (12h às 19h, de segunda à sexta-feira), 

munida dos documentos pessoais e do número do processo, para retirar o 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO N. 152/2018, expedido em 29/11/2018, com 

prazo de validade de 180 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776370 Nr: 4797-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JH, SH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:7356-A/MT, RENATO GONCALVES RAPOSO - OAB:9892 - 

B/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 INTIMAÇÃO do advogado RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB/MT 

9892-B, para que informe, no prazo de cinco dias, os dados bancários 

para levantamento do depósito judicial efetuado à fl. 379, conforme 

deferimento de fl. 380.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000739-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO (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:

JACQUELINE MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

01 de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002547-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RIBAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº : 1002547-48.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por ARI RIBAS DOS SANTOS em face do 

INSS, visando receber o valor de R$ 2.425,92, , a título de honorários 

advocatícios. O executado foi regularmente intimado e deixou transcorrer 

in albis o prazo para impugnar os cálculos. Ante a inércia do executado 

em impugnar os cálculos, HOMOLOGO os cálculos de fls. 126, porque 

aparentemente estão de acordo com a sentença. Em atenção ao 

Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio de Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, 

do artigo 3º, do referido provimento, para a elaboração do cálculo de 

liquidação do débito com as retenções necessárias. Apurado o cálculo 

pelo Departamento competente, expeça-se a RPV (INSS – 60 salários 

mínimos - art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001) O ofício requisitório 

será instruído com o cálculo e as devidas deduções, devendo, ainda, ser 

acompanhado dos documentos relacionados no artigo 4º, §1º do 

Provimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 1 de dezembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006470-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL NAHSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006470-14.2018.8.11.0003. AUTOR(A): NABIL NAHSAN RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO VISTO Diante da omissão do ESTADO DE MATO 

GROSSO em fornecer o medicamento pleiteado nos autos, em 

cumprimento a liminar deferida, determino seja intimado a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar três orçamentos, com vistas a 

permitir a aquisição do medicamento, via penhora pelo sistema BACENJUD. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003640-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI BRAZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 3 de dezembro de 

2018 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008045-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº ANTONIO CHAVES ABDALLA, representando o polo 

passivo, para no prazo de 48(quarenta e oito) horas efetuar o pagamento 

das custas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 549,63 e, com 

o Cartório Distribuidor no valor de R$ 14,81, esclarecendo que para 

pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006971-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO DIAS NETO (EMBARGANTE)

SUPERMIX CONCRETO S/A (EMBARGANTE)

JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL (EMBARGANTE)

EDISON DIAS FILHO (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PACHECO BERNARDES COSTA OAB - MG132654 

(ADVOGADO(A))

JULIANA CARVALHO MOL OAB - MG78019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. FABIO PACHECO 

BERNARDES COSTA E DR.ª JULIANA CARVALHO MOL, PARA QUERENDO 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007031-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LOURENCO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 3 de dezembro de 

2018 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª 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: 1002810-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO REIS COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 3 de dezembro de 

2018 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003299-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA - SEFAZ (IMPETRADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JOÃO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO CANDIDO COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Impulsiono estes autos a requerente, a fim de intimá-lo para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719001 Nr: 43-91.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, 

RICARDO LIMA CARVALHO, ROBERTA SANTOS DE RESENDE, LUCIANO 

SANTOS DE RESENDE, ROBERTO NAVES SOUZA AGUIAR, ROBERTO 

NAVES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Intimação da parte exequente, por meio do advogado constituído 

Leonardo Santos Rezende OAB/MT 6358, para, manifestar-se acerca da 

certidão derradeira (fl. 97), nmo prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 442942 Nr: 11610-27.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 PROCESSO Nº 442942

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por 

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando receber o valor apurado na 

página 95.

O executado concordou expressamente com os cálculos do exequente 

(fls. 97).

Ante a concordância do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 95 (R$ 636,17), porque aparentemente estão de acordo 

com a sentença.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, sábado, 30 de novembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756352 Nr: 11053-98.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 
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MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370

 PROCESSO Nº 756352

VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL move em face de CELSO GATTO.

Penhorou-se, via sistema BacenJud, o valor exato da dívida (fls. 65).

É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que a obrigação foi satisfeita por meio de penhora on line de 

valores na conta do executado, sendo certo que ele deixou transcorrer in 

albis o prazo de embargos.

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal. Transfira o valor bloqueado 

nos autos para a conta indicada às fls. 80.

Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente.

Após, encaminhem-se os autos para a CAA.

P. R. I. C.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283442 Nr: 6958-79.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, JOSE APARECIDO 

ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, RAFAEL XAVIER DE 

PAULA- PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSE APARECIDO ALVES PINTO, representando o 

polo ativo, para que tome ciência que foi expedido ALVARÁ JUDICIAL 

ELETRÔNICO Nº 456714-5/2018 em seu favor, referente pagamento do 

RPV nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712192 Nr: 7245-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCENI DA SILVA FREITAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15267-A/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº WILSON MOLINA PORTO, representando o polo ativo, 

para que tome ciência que foi expedido Alvarás Judiciais nº 

456708-0/2018 e 456709-9/2018, referente a pagamento de RPVs do 

PRINCIPAL E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS respectivamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431100 Nr: 12970-31.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLINICA RADIOLOGICA OSVALDO CRUZ S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº Edivilson José Guimarães OAB/MT 

6.534representando o polo ativo, para que tome ciência que foi expedido 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 456707-2/2018 em seu favor, 

referente pagamento do RPV nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777199 Nr: 5126-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASIANE MARIA FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - 

OAB:21107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação da parte autora, por meio da advogada constituída Giuliane L. 

Medeiros OAB/MT 21107/o para manifestar-se, portulando o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do processo voltar ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002547-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RIBAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº : 1002547-48.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por ARI RIBAS DOS SANTOS em face do 

INSS, visando receber o valor de R$ 2.425,92, , a título de honorários 

advocatícios. O executado foi regularmente intimado e deixou transcorrer 

in albis o prazo para impugnar os cálculos. Ante a inércia do executado 

em impugnar os cálculos, HOMOLOGO os cálculos de fls. 126, porque 

aparentemente estão de acordo com a sentença. Em atenção ao 

Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio de Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, 

do artigo 3º, do referido provimento, para a elaboração do cálculo de 

liquidação do débito com as retenções necessárias. Apurado o cálculo 

pelo Departamento competente, expeça-se a RPV (INSS – 60 salários 

mínimos - art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001) O ofício requisitório 

será instruído com o cálculo e as devidas deduções, devendo, ainda, ser 

acompanhado dos documentos relacionados no artigo 4º, §1º do 

Provimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 1 de dezembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003603-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA NOGUEIRA (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:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 
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quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 03 de dezembro 

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: 1003422-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MECIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 03 de dezembro 

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: 1002557-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 apresentado. RONDONÓPOLIS, 03 de dezembro 

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: 1000572-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131/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 apresentado. RONDONÓPOLIS, 03 de dezembro 

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: 1007955-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BALBINA SILVA SPONCHIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1007955-83.2017.8.11.0003. REQUERENTE: ANGELA BALBINA SILVA 

SPONCHIADO REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., 

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ÂNGELA BALBINO 

SPONCHIADO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, 

em síntese, ser servidora pública municipal, afeta ao regime estatutário, 

fazendo jus ao recebimento do vencimento base, adicional por tempo de 

serviço e adicional de produtividade. Alega que houve redução indevida 

dos seus vencimentos, uma vez que as cotas de produtividade estavam 

sendo pagas em valores inferiores a R$ 0,90 (noventa centavos), quando 

deveriam ser pagas no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três 

centavos), percentual que corresponde a 1% da menor referência do nível 

superior (art. 2º da Lei Municipal nº. 2.253/94). Como causa de pedir, 

discorre sobre a indevida redução dos seus vencimentos, por 

inobservância da mencionada legislação municipal, esclarecendo, ainda, 

que foram impetrados mandados de segurança diversos (códigos 722348 

e 700052), nos quais foi concedida a segurança para determinar o 

pagamento integral da cota de produtividade aos servidores, o que passou 

a ocorrer a partir de outubro de 2013. Requer seja julgada procedente a 

pretensão inicial, a fim de que seja o requerido condenado ao pagamento 

das diferenças de produtividade, em relação aos últimos 05 (cinco) anos 

(agosto de 2008 a setembro de 2013), devendo incidir os juros de mora a 

partir de 25 de abril de 2011, data em que o Sindicato realizou a cobrança 

das mencionadas verbas de produtividade. Citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a prescrição das parcelas 

anteriores ao quinquênio da propositura da ação e a inconstitucionalidade 

da lei municipal que trata do adicional de produtividade, por ofensa ao 

princípio da legalidade (art. 37, X, CF). No mérito, sustenta a extinção da 

gratificação utilizada como parâmetro para o cálculo da produtividade e, 

ainda, a inexistência de prova documental apta a comprovar a alegada 

diferença, assim como a não incidência sobre adicional por tempo de 

serviço, férias e décimo terceiro salário. Pugna pela improcedência dos 

pedidos constantes na inicial. A parte autora apresentou impugnação, 

rebatendo os argumentos suscitados na contestação. Instado, o Ministério 

Público manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (id nº. 

13257920). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, versam os autos sobre 

ação de cobrança ajuizada por ÂNGELA BALBINO SPONCHIADO em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, em síntese, ser servidora 

pública municipal, afeta ao regime estatutário, fazendo jus ao recebimento 

do vencimento base, adicional por tempo de serviço e adicional de 

produtividade. Como causa de pedir, alega ter sido prejudicada com a 

redução indevida dos seus vencimentos, por inobservância da legislação 

municipal, razão pela qual requer seja o Município condenado ao 

pagamento das diferenças de produtividade em relação ao período de 

agosto de 2008 a setembro de 2013. O requerido, por sua vez, alega a 

ocorrência da prescrição e, no mérito, a improcedência da pretensão 

inicial. Da Prescrição Não se observa a ocorrência da prescrição, tendo 

em vista que o mandado de segurança de código 700052, em que figurou 

como impetrante a então requerente, foi distribuído em 30/08/2011, de 

modo que esse deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição, 

encontrando-se prescritas tão somente eventuais diferenças anteriores a 

30/08/2006, enquanto o pedido inicial se limita à diferença de remuneração 

em relação ao período de agosto de 2008 a setembro de 2013. Nesse 

sentido, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REPETITÓRIA. DIREITO 

RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE 

PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. 

TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. 1. Inexiste violação do art. 1.022 

do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu 

posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A 
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impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, 

durante a tramitação do writ, não transcorre o lapso prescricional da 

pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que 

antecedeu a propositura do mandamus. 3. "O mandado de segurança não 

se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais 

deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. 

Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o 

direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). 4. Recurso especial 

parcialmente provido. (REsp 1647163/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) Não diferente 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – 

REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO 

REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO 

MANDAMUS – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA 

SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – MANDADO 

DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30-6-2009 – APÓS, TR – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.Nas 

obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a 

prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A impetração de 

mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de 

modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele 

proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o 

ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao 

quinquênio que antecedeu a propositura do writ. (AgRg no REsp 

1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.)A Justiça Estadual é 

competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime 

estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.A supressão 

de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor 

aposentado, só é legítima quando não importe em redução devencimentos 

e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.Em relação 

ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes 

sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa 

Necessária 3217/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) Dessa forma, considerando que 

a ação mandamental, termo a quo da prescrição, foi ajuizada em agosto de 

2011, e a parte autora requer o pagamento dos valores a partir de agosto 

de 2008, REJEITO a preliminar de prescrição. Do mérito Em análise às 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Com efeito, a Lei Municipal nº. 2.253/1994 prevê o 

pagamento da gratificação de produtividade aos servidores públicos 

municipais. In verbis: “Art. 1º. “A remuneração dos serviços das classes 

dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, 

Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, 

Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do 

vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de 

produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido 

pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função. Art. 2º. 

A gratificação de representação de que trata o Artigo 1º desta Lei será 

paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos 

resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o 

programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento 

das normas técnico-administrativas. §1º. O valor da cota de que trata o 

“caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 

0,1%, da menor referência de nível superior. (...) §3º. As cotas das 

verbas de representação das classes de que trata o Art. 1º serão pagas 

através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a 

cada classe, até o limite de 1873 cotas”. Por sua vez, a parte autora está 

afeta às disposições supracitadas, a teor do que disciplina o art. 61 da Lei 

Municipal nº 3.247/2000, que contemplou todos os servidores de nível 

superior com o direito à verba denominada produtividade. Confira-se: “Art. 

61. A remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, Fiscalização 

e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será 

composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, 

auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no 

desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor 

mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta a que 

estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de 

regulamentação específica”. No caso concreto, a requerente juntou 

documentos (fichas financeiras) que comprovam que o adicional de 

produtividade, no período pleiteado, não foi pago em conformidade com a 

lei municipal, desrespeitando o percentual mínimo para o cálculo do 

quantum devido. O valor de cada cota possui como referência o 

percentual de 0,1% da menor remuneração paga a profissional de nível 

superior de Rondonópolis, devendo ser multiplicado pelo número de pontos 

auferidos por cada servidor, de acordo com o relatório de produtividade 

mensal, não podendo ultrapassar o valor máximo de 1873 cotas por mês. 

Na espécie, os relatórios apresentados demonstram as cotas de 

produtividade auferidas pela servidora, bem como os valores percebidos, 

indicando, por simples cálculo matemático, que houve pagamento a menor. 

Aliás, convém ressaltar que os documentos apresentados pela parte 

autora, especialmente as fichas financeiras e holerites, não foram 

impugnados pela municipalidade, razão pela qual devem ser considerados 

meios de prova idôneos para comprovar o direito alegado. Ora, uma vez 

apresentadas as fichas financeiras e holerites, atestando as cotas 

atingidas e os valores pagos a menor, não há que se falar em ausência de 

comprovação do direito buscado na peça vestibular, pelo que não 

prospera a tese de defesa alegada pela parte ré. Ademais, não há como 

se constatar que as atividades elencadas nos relatórios apresentados 

não foram realizadas, já que o requerido não trouxe qualquer documento 

que desconstituísse tais relatórios, não se desincumbindo do ônus de 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, II, CPC). Convém ressaltar que os relatórios de 

produtividade são emitidos pela própria municipalidade, de modo que 

havendo erro nos dados apresentados pela servidora, deveria o Município 

instruir o feito com os documentos adequados. Além disso, o direito à 

percepção da verba de produtividade já fora objeto dos Mandados de 

Segurança códigos 722348 e 700052, que tramitaram neste juízo, nos 

quais foi concedida a segurança para determinar o pagamento das cotas 

no valor de R$ 1,53. Destarte, considerando as fichas financeiras e os 

relatórios de produtividade da requerente, bem como o teor das sentenças 

proferidas nas ações mandamentais supracitadas, é certo que existe 

diferença a ser paga pela municipalidade em favor da requerente. A título 

exemplificativo, aplicando o valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três 

centavos) por cota de produtividade no mês de fevereiro de 2011, a 

autora deveria ter recebido a quantia de R$ 2.853,45 (dois mil oitocentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), já que atingido o 

patamar de 1.865 cotas. Todavia, da análise de sua ficha financeira é 

possível perceber que recebeu apenas R$ 1.640,46 (um mil seiscentos e 

quarenta reais e quarenta e seis centavos). Por fim, não há que falar em 

inconstitucionalidade da Lei Municipal em questão, haja vista que a matéria 

já foi submetida à análise do Tribunal de Justiça, tendo sido firmado o 

entendimento de que é constitucional. A propósito, confira-se a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA 

COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – LEI Nº 2.253/1994 - 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE –INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – 

REJEITADA – PRECEDENTES - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC/1973 - 

PROPORCIONALIDADE - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA – APELOS DESPROVIDOS. A questão da 

inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00, já se 

encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a 
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Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e não existe 

incompatibilidade entre as normas, além de não requer a necessidade de 

expedição de Decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da 

legislação vigente e aplicável sobre a matéria.O direito de percepção de 

verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do 

Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela 

Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei 

Complementar nº 031/2005, fazendo jus, pois, à sua percepção; de modo 

que a simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e 

orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei 

em vigor não seja cumprida. A verba honorária arbitrada nos termos do 

art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e em quantia razoável, 

deve ser mantida. É licita a revogação da justiça gratuita, quando havendo 

impugnação, o beneficiário não comprove a alegada hipossuficiência. 

Apelos desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa 

necessária. (Apelação / Remessa Necessária 48859/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 

10/10/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 

PRODUTIVIDADE - PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – REJEITADAS. 

MÉRITO: GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - LEI Nº 

2.253/93 - PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA IPCA-E – 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. 1. Preliminar de ausência de interesse processual. 2. O 

interesse processual, seja para a propositura da ação ou para interpor 

recurso, se faz presente quando observado o seguinte binômio 

processual: necessidade e utilidade, o que restou evidenciado no caso em 

tela. Preliminar Rejeitada. 3. Preliminar de inconstitucionalidade das Leis 

Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00. A questão já se encontra pacificada 

por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 

2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores 

públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da 

gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 

(um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo 

qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas. 

Não sequer necessidade de expedição de Decretos ou outros atos 

normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a 

matéria. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. As fichas financeiras são 

documentos públicos e extraídas do próprio Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria Municipal de Administração, não havendo que 

falar tratar-se de documentos produzidos de forma unilateral. 5. A verba 

denominada produtividade, está prevista e regulamentada pela Lei 

Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar 

nº 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como 

do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas, 

conforme estabelecem os arts. 1º e 2º da Lei Municipal 2.253/94. 6. O 

autor tem direito aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional 

por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas 

do terço salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas 

financeiras acostadas aos autos, o servidor recebe as mencionadas 

verbas sobre o vencimento básico e a gratificação de produtividade. 7. 

Quanto a correção monetária a sentença merece reparos, em face do 

julgamento do RE 870947 publicado em 20.09.2017, cuja ementa declarou 

a inconstitucionalidade do artigo 1º-F para determinar a incidência da 

correção monetária que se dará pelo IPCA-E. 8. Apelo desprovido. 

Sentença retificada parcialmente. (Ap 97357/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) Partido 

dessas premissas, verifico que a parte autora faz jus ao recebimento das 

diferenças de produtividade, que deverão ser calculadas levando-se em 

consideração o índice de 0,1% da menor remuneração de nível superior 

do Município, mais precisamente em R$ 1,53 (um real e cinquenta e três 

centavos), observando-se, ainda, mês a mês, os relatórios de produção 

apresentados, até o limite de 1873 cotas por mês, descontando-se os 

valores já pagos conforme fichas financeiras anexas aos autos. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 

0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, 

multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas no período de 

agosto de 2008 a setembro de 2013, de acordo com os relatórios de 

produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das 

diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro 

salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante 

já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na 

forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, a partir da citação, e correção 

monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE, a 

contar da data do efetivo prejuízo. Condeno o Município de Rondonópolis 

ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004140-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE MATOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (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 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 03 de dezembro 

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: 1008052-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QELLIANA LEITE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 apresentado. RONDONÓPOLIS, 03 de dezembro 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007734-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1007734-66.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME Vistos etc., 

Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por P.C.P. DA 

COSTA CONVENIÊNCIA-ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 
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alegando, em síntese, a existência de litispendência entre este feito e a 

ação de execução de nº 1007730-29.2018.8.11.0003. Intimada, a Fazenda 

Pública Estadual reconheceu a ocorrência de litispendência, pugnando 

pela extinção do feito sem condenação em custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 26 da LEF. É o relatório. Fundamento e decido. Como é 

cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de 

garantido o juízo, para discussão de questões de ordem pública, que 

podem 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 apenas 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. Na espécie, em análise às circunstâncias que envolvem o 

caso concreto, tenho que assiste razão à parte excipiente, já que a 

Fazenda Pública Estadual reconheceu a existência de litispendência entre 

esta ação e o feito executivo de número 1007730-29.2018.8.11.0003. No 

entanto, o reconhecimento da litispendência não remete à aplicação 

automática do benefício previsto no art. 26 da LEF em favor da Fazenda 

Pública, uma vez que este somente se aplica aos casos em que não forem 

apresentados embargos ou exceção de pré-executividade, o que não é a 

situação dos autos (Ap 25700/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018). Assim, 

comprovada a litispendência do feito com a ação de número 

1007730-29.2018.8.11.0003, a extinção da execução fiscal em apreço é 

medida que se impõe. Ante o exposto, acolho a exceção de 

pré-executividade oposta, para julgar extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Condeno o excepto ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007745-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIELTON BRASILINO PEREIRA (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 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 03 de dezembro 

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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001095-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

SAO JOSE DO POVO CAMARA MUNICIPAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT18435/O (ADVOGADO(A))

 

Código: 1001095-03.2016.8.11.0003 Requerente: Ministério Público 

Estadual. Requeridos: Câmara Municipal de São José do Povo Município de 

São José do Povo S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de Ação Civil 

Pública com pedido de tutela provisória ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Município de São José do Povo/MT e da Câmara 

Municipal de São José do Povo. Alegou em síntese o representante 

ministerial que os requeridos não estão cumprindo um dos deveres 

fundamentais da Administração Pública, que é o de agir com absoluta 

transparência e publicidade, permitindo assim a população o amplo acesso 

e conhecimento de todos os gastos públicos, pois o Inquérito Civil nº. 

14/2015 – SIMP nº. 003493-010/2015 atestou o descumprimento da 

transparência e do acesso à informação aos dados públicos da Câmara 

Municipal de São José do Povo, vez que requerido vem recalcitrando no 

seu dever de informar à população em tempo real quanto aos dados e 

informações obrigatórias que devem ser disponibilizadas no seu sítio 

eletrônico. Pugnou pela necessidade do provimento jurisdicional no sentido 

de determinar-se aos demandados para que cumpram a Constituição 

Federal e a legislação específica no que tange à efetivação da política de 

transparência da Administração Pública, especificamente através da 

implantação, alimentação contínua e gerenciamento técnico de “Portal da 

Transparência” no âmbito da internet, e a criação do serviço de acesso à 

informação pública, a fim de possibilitar à população o amplo acesso a 

informações e dados do Poder Público Municipal. Por fim, postulou, a 

concessão da tutela provisória, para o fim de determinar que os 

requeridos procedam à divulgação de forma irrestrita e incondicional, no 

portal eletrônico da Prefeitura e da Câmara Municipal de São José do Povo 

todas as informações determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

como pela Lei de Acesso a informação. A liminar pleiteada fora deferida 

no evento de nº 1500219. No evento nº 1513245, o representante 

ministerial postulou pela cominação de multa diária em caso de 

descumprimento da liminar concedida, sendo postergada a análise tendo 

em vista o não escoamento do prazo fixado para o cumprimento da 

medida. O requerido Município de São José do Povo apresentou 

contestação, no evento 2038129, sustentando em sede de preliminar 

carência da ação, sustentando que o pedido contido no item 03 da petição 

inicial, não é dotado de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, 

posto que o pedido de aplicação de uma multa diária no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento à obrigação de 

fazer, cujo montante é exorbitante, sendo, portanto, impossível. O 

representante ministerial apresentou impugnação, evento nº 3008719, 

afastando a preliminar arguida, bem como, requereu o julgamento 

antecipado da lide. Intimadas as partes para informarem as provas 

pretendidas, requereram o julgamento antecipado da lide. Eis o que é digno 

de nota. 2. Fundamentação. 2.1 Do julgamento antecipado da lide. A figura 

do julgamento antecipado da lide se faz presente no processo civil quando 

desnecessário a produção de provas por a lide versar sobre matéria 

unicamente de direito ou sendo fática, a inicial ou contestação, trouxer 

todos os elementos probatórios. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não há 

necessidade de produzir provas. 2.2 Da Preliminar de carência da ação. 

Aduz o Município de São José do Povo que o pedido de aplicação de multa 

diária no valor de R$10.000,00, (dez mil reais), em caso de 

descumprimento à obrigação de fazer, é exorbitante, desproporcional e 

ilegal, sendo, portanto, impossível. Do mesmo modo, sustenta, que não há 

a possibilidade de impor sanções civis pelo crime de responsabilidade 

assim como por ato de improbidade administrativa em havendo 

descumprimento da Lei de Acesso a Informação, uma vez que dependem 

de procedimento próprio não sendo esta via adequada, de modo que 

pleiteia pela extinção do feito nos moldes do art. 485, VI do CPC/15. Pois 

bem, verifico que tais argumentos não merecem prosperar. Vejamos, o 

representante ministerial foi claro que em havendo persistência quanto ao 

descumprimento das obrigações e as regras da Lei de Acesso à 

Informação, poderiam os requeridos deste processo serem SUJEITOS às 

sanções de crime de responsabilidade e por ato de improbidade 

administrativa, por descumprimento do preceito constitucional da 

publicidade e de decisão judicial, sendo que claramente tal circunstância 

dependerá de ação judicial própria, e, portanto, não estes autos judiciais 

eletrônicos. Logo, não será neste processo que os requeridos poderão 

sofrer imposição de sanções civis por crime de responsabilidade e por ato 
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de improbidade administrativa pelo eventual descumprimento de ordem 

judicial, mas sim em outro feito, cujo procedimento e objetivo será diverso 

deste que apenas trata da obrigação de fazer o cumprimento fiel da lei de 

acesso à informação. Outrossim, quanto à multa pleiteada, verifica-se que 

os argumentos apresentados são desarrazoados, haja vista que 

analisando toda a petição inicial, é certo que não há que se falar em 

carência da ação em razão de nela constar pedido de fixação de multa 

diária em desfavor do Presidente da Câmara Municipal, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais). Tendo em vista que o presente tem como 

objetivo principal obrigar a Câmara Municipal de São José do Povo a uma 

obrigação de fazer, qual seja, que se coloque em pleno funcionamento o 

sítio eletrônico da casa legislativa, de modo a permitir que a população em 

geral tenha amplo e livre acesso às informações e atos realizados pela 

Administração Pública, consoante determina a Lei de Acesso à 

Informação, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta feita, não 

há que se falar em carência da ação pela imposição da multa diária, posto 

que esta não se trata do objeto da presente, mas sim de medida 

necessária para a implementação da obrigação de fazer. Até porque, a 

multa diária nada mais é do que uma das medidas específicas dispostas 

no art. 536, §1º do CPC/15 para a obtenção da obrigação de fazer 

pretendida e do seu resultado prático; ou seja, é mera medida acessória, 

não se tratando do pedido principal, não existindo nenhuma plausibilidade 

e nem sentido extinguir o processo tão somente pela fixação de multa 

diária a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, 

justamente pelo fato de que a imposição da multa é uma possibilidade legal: 

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente. § 1oPara atender ao disposto no 

caput,o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de 

multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o 

desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, 

caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.(grifo nosso). E 

tanto a imposição de multa não implica em extinção do processo, que 

primeiro, o valor referido na petição inicial é uma mera sugestão do 

Ministério Público, a fim de que a obrigação de fazer seja implementada, 

pois afinal a multa não pode ter valor meramente simbólico, sob pena de 

inefetividade. Cabe ainda anotar que o valor da multa não implica em 

extinção do processo, que sua fixação pode ser alterada a qualquer 

momento pelo Juíz de Direito, para mais ou para menos, consoante o 

disposto no §1º, inciso I do art. 537: “Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. § 1oO juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”. 

Ou seja, é perfeitamente facultado ao Juízo fixar uma multa diária como 

providência para tornar efetiva a obrigação de fazer ou a tutela 

antecipada, acatando a sugestão da parte ou fixando outro valor 

consoante a sua livre convicção. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. FGTS. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 

LEGALIDADE. VALOR DA MULTA. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO - SÚMULA 07 DO STJ. É entendimento assente 

neste egrégio Sodalício que, na obrigação de fazer, é permitida a 

imposição de multa diária cominada ao devedor, por dia de atraso, fixada 

pelo juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, mesmo que 

seja contra a Fazenda Pública ou pessoa jurídica de direito público. A 

revisão do valor da multa aplicada envolve amplo exame de questões de 

fato, com as devidas peculiaridades de cada caso concreto, cuja análise 

está adstrita às instâncias originárias, sendo vedada nesta Corte, nos 

termos da Súmula 7 deste Tribunal. Agravo regimental improvido”. (STJ - 

AgRg no REsp: 734619 RS 2005/0041651-9, Relator: Ministro FRANCIULLI 

NETTO, Data de Julgamento: 18/08/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 05.09.2006 p. 229). Ademais, para a caracterização da 

carência da ação, faz-se necessário que haja a ausência de um desses 

três requisitos, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a 

legitimidade ad causam, sendo que no caso, o pedido questionado pelo 

requerido é totalmente lícito, possível e aceitável perante o ordenamento 

jurídico brasileiro. No que diz respeito à carência da ação vejamos, 

vejamos o ensinamento dado pela doutrinadora Ada Pelegrini Grinover: 

“Embora abstratos e ainda que até certo ponto genérico, o direito de ação 

pode ser submetido a condições por parte do legislador ordinário. São as 

denominadas condições da ação (possibilidade jurídica; interesse de agir; 

legitimações ad causam), ou seja, condições para que legitimamente se 

possa exigir, na espécie, o provimento jurisdicional. A exigência da 

observância das condições da ação deve-se ao Princípio da economia 

processual: quando se percebe, em tese, segundo a afirmação do autor 

na petição inicial ou os elementos de condição já trazidos com ela, que a 

tutela jurisdicional requerida não poderá ser concedida, a atividade estatal 

será inútil, devendo ser imediatamente negada. Mas ainda que a resposta 

do juiz se exaure na pronúncia da carência da ação (porque não se 

configuram as condições da ação), terá havido exercício da função 

jurisdicional. Para uma corrente, as condições da ação são condições de 

existência da própria ação; para outra, condições para seu exercício”. 

Quanto à possibilidade jurídica do pedido, explica Humberto Theodoro 

Júnior: “A possibilidade jurídica, então, deve ser localizada no pedido 

imediato, isto é, na permissão ou não do direito positivo a que se instaure a 

relação processual em torno da pretensão do autor. Assim, um caso de 

impossibilidade jurídica do pedido poderia ser encontrado no dispositivo 

legal que não admite a cobrança em juízo de dívida de jogo, embora seja 

válido o pagamento voluntário feito extrajudicialmente (Cód. Civil, art.184)”. 

Superada a preliminar arguida passo ao exame do mérito da demanda. 2.3. 

Do mérito. Em síntese conforme visto alhures, o presente feito visa a 

verificação/imposição do cumprimento do dever de transparência e de 

acesso à informação dos dados públicos pela Câmara Municipal de São 

José do Povo. Todavia, tanto a Câmara Municipal de São José do Povo, 

quanto a Prefeitura daquela urbe, alegam em defesa que inexistem 

irregularidades ou falta de informações no site daquela casa legislativa, de 

modo que não há razões para dar prosseguimento ao feito, pugnando que 

seja julgado improcedente. Primeiramente entendo necessário anotar que o 

constituinte elegeu o princípio da publicidade a orientar toda atividade da 

Administração Pública com base no art. 37 da Constituição Federal. Assim, 

a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: É a partir da transparência 

administrativa que se propicia o desenvolvimento de linhas de atuação 

administrativa contando com a participação do administrado não apenas 

espectador passivo ou destinatário e fiscal da conduta, senão agente 

colaborador na tomada de decisões administrativas para realce do caráter 

público da gestão administrativa de diálogo aberto. Num modelo de Estado 

em que a intervenção estatal é crescente, a opacidade administrativa 

compromete a eficiência e a moralidade de suas decisões. Quando se 

arrolam entre os contemporâneos meios de atuação da transparência 

institutos participativos, a participação decorre e é proporcionada pela 

transparência administrativa, com a finalidade de, a partir do conhecimento 

(informação) viabilizado pela publicidade, possibilitar uma atuação mais 

ativa do administrado. A transparência, para além da publicidade, só 

prevalece com ampla participação do povo no governo. A Constituição 

Federal de 1988, além de fixar a publicidade como princípio geral da 

administração pública, também previu algumas regras para sua efetivação 

em casos específicos. Art. 5.° XXXIII – todos têm o direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou no interesse 

coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado: XXXIV – são a todos assegurados 

independente do pagamento de taxas: a) O direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; Art. 39. (...)§ 

6.º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente 

os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos 

públicos. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:...IV 

– sancionar, promulgar e fazer publicar as leis (...) Art. 162. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do 

mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos 

tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem 

tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de 

rateio. Art. 165... § 3.° O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 

orçamentária. Art. 225... IV – exigir, na forma da lei, para instalação de 
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obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará 

publicidade. Ademais, vê-se que a internet é uma mídia de grande 

relevância social que serve como portal de interação entre o cidadão e o 

serviço público. Neste especial, os autores Denilda Caetano de Faria e Rita 

de Cássia Alves de Oliveira que discorrem sobre o tema no artigo “A 

Internet como potencial interativo para a transparência na gestão pública”. 

Vejamos: “Na sociedade da informação as mudanças e inovações 

acontecem rapidamente no mundo do trabalho e as organizações devem 

enfrentar esse desafio com possibilidades de mudanças significativas – 

tecnologias, métodos, valores – para melhorar a qualidade dos serviços e 

produtos. A organização precisa antecipar-se no atendimento às novas 

demandas dos seus usuários, ou seja, gerenciar de forma que a inovação 

se torne parte da cultura organizacional. As instituições públicas devem 

ser avaliadas pelos usuários e gerar produtos e serviços de valor 

agregado ao cidadão, condicionadas aos princípios constitucionais que se 

encontram no Artigo 37 da Constituição Federal: a gestão pública para ser 

excelente tem que ser legal, impessoal, moral, pública e eficiente. Esses 

princípios, portanto, devem estar alicerçados em um estilo de gestão 

participativa e transparente, que busque ao máximo compartilhar 

informações. Neste contexto, as mídias e a Internet surgem como 

instrumentos de controle social, promovendo condições para que o 

cidadão e a própria sociedade exerçam o seu papel de agente controlador 

de seus interesses. Mesmo considerando que são muitos os desafios 

para que o Estado atenda o interesse público com excelência, ressalta-se 

que o governo vem utilizando novas tecnologias de informação e 

comunicação, como o Governo Eletrônico, que foi desenvolvido para 

disponibilizar ao cidadão serviços ou produtos a partir dos órgãos 

públicos, portanto, um canal importante de interação entre o governo e o 

cidadão.” (Denilda Caetano de Faria e Rita de Cássia Alves de Oliveira, 

www.justributario.com.br, acessado em 14/11/2008).” Passando a análise 

do caso em tela, de início é válido consignar que nas datas de 30 e 31 de 

janeiro de 2018, ao tentar navegar no site da Câmara Municipal de São 

José do Povo, não foi possível promover o acesso tendo em vista se 

encontrar em manutenção. (Print em anexo). Porém, conforme acostado 

aos autos, o representante ministerial constatou-se que na área de 

licitações, clicando nas opções fornecidas, a exemplo: “licitações – 

modalidade carta convite e ano de referência e mês correspondente 

(2016, 2015, 2014...), e nestes, tanto acessando a opção “baixar 

documento” ou “visualizar PDF” ou “Detalhes” nos dois primeiros aparece 

à mensagem: “NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NO MÊS/ANO 

INFORMADO”, cuja mesma observação/ocorrência acontece para os 

campos: “Pregão”, “concorrência”, “concurso”, “tomada de preços” e 

“Leilão”. E se não bastasse, apesar da Lei de Acesso à Informação 

encontrar-se vigente desde o ano de 2012, em alguns destes campos 

acima citados, apenas o ano de 2016 se apresenta contendo documentos 

anexos, porém, clicando nada aparece”.... E continuando a navegar no 

respectivo site, verifica-se que o mesmo não está sendo alimentado por 

completo, posto que na maioria dos campos disponibilizados, os anos 

2012, 2013 e 2014 não constam nenhum documento anexado, ou seja, 

nenhuma informação ao contribuinte.” Desta feita, denota-se que não há 

facilidade no acesso as informações e visualização, verificando, portanto, 

a ineficácia do site colocado à disposição dos cidadãos e interessados em 

pesquisar. Destarte, o Manual de Cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação – LAI, ora juntado no ID n°1493395, em sua página de 

introdução (p.11) – pag24, dispõe que: “A LAI estabelece que informações 

como estrutura organizacional, despesas, procedimentos licitatórios, etc., 

salvo aqueles cuja confidencialidade esteja prevista no texto legal, devem 

ser disponibilizadas na internet de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão”. Observa-se aqui que a LAI foi 

sancionada em novembro de 2011, tendo entrado em vigência em 16 de 

maio de 2012, ou seja, a requerida teve tempo mais do que suficiente para 

se organizar e colocá-la em pleno funcionamento; porém, vem 

quedando-se inerte, obstando aos cidadãos o direito de ter amplo e 

elucidativo acesso às informações dos atos públicos. Nesta senda, vale 

observar algumas disposições contidas na Lei de Acesso a Informação – 

Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011: “Art. 7o O acesso à informação 

de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - 

orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem 

como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação 

almejada; II - informação contida em registros ou documentos, produzidos 

ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 

arquivos públicos; III - informação produzida ou custodiada por pessoa 

física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus 

órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; IV - 

informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; V - informação sobre 

atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à 

sua política, organização e serviços; VI - informação pertinente à 

administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, 

licitação, contratos administrativos; e VII - informação relativa: a) à 

implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 

ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 

propostos; b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e 

tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, 

incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. [...] Art. 

8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 

de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 

suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 

eles produzidas ou custodiadas. […] § 2o Para cumprimento do disposto 

no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação 

em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). § 3o Os 

sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, 

entre outros, aos seguintes requisitos: I - conter ferramenta de pesquisa 

de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; II - possibilitar a 

gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos 

e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a 

análise das informações; III - possibilitar o acesso automatizado por 

sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina; IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para 

estruturação da informação; V - garantir a autenticidade e a integridade 

das informações disponíveis para acesso; VI - manter atualizadas as 

informações disponíveis para acesso; VII - indicar local e instruções que 

permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, 

com o órgão ou entidade detentora do sítio; e VIII - adotar as medidas 

necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 

2008. Corroborando, nesse sentido está a Lei de Responsabilidade Fiscal 

– LCP n° 101/2000: “Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão 

fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 

Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A 

transparência será assegurada também mediante: I – incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 

2009). II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 

sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 

público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). Desta feita, é 

evidente, que toda coletividade e cada cidadão espera uma administração 

honesta e eficiente em nome da defesa do direito fundamental à boa 

administração. O direito fundamental à boa administração pública, se trata 

do direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, 

proporcional e cumpridora de seus deveres com transparência, 

motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à 

plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. A tal 

direito corresponde o dever de a Administração Pública observar, nas 

relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios 

constitucionais que a regem. Desta feita, imperioso é o acolhimento do 

pleito para determinar que os requeridos promovam a divulgação, de forma 

irrestrita e incondicional, no portal eletrônico da Câmara Municipal de São 

José do Povo, todas as informações determinadas tanto pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, como pela Lei de Acesso à Informação, e 

indicadas no manual de cumprimento da lei de acesso à informação, 

publicado pela Rede de Controle da Gestão de forma completa e 

permanentemente alimentada e atualizada. 3. Dispositivo. Ante o exposto, 

resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo procedente o pedido 

inaugural, para determinar aos requeridos: Promovam a divulgação, de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 310 de 428



forma irrestrita e incondicional, no portal eletrônico da Câmara Municipal de 

São José do Povo, todas as informações determinadas tanto pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, como pela Lei de Acesso à Informação, e 

indicadas no manual de cumprimento da lei de acesso à informação, 

publicado pela Rede de Controle da Gestão de forma completa e 

permanentemente alimentada e atualizada no prazo impreterível de 30 dias, 

sob pena de fixação de multa diária a ser paga pessoalmente pelo 

Presidente da Câmara Municipal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 

de sujeição do gestor às sanções de crime de responsabilidade e por ato 

de improbidade administrativa, por descumprimento da Lei e de decisão 

judicial. Decorrente ao descumprimento da liminar, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para, querendo, ingresse com pedido de improbidade 

administrativa contra o gestor da Câmara de Vereadores. Sem custas 

processuais, eis que o demandado é isento, “ex vi” do art. 3°, I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Sem honorários advocatícios por ser a parte autora 

o Ministério Público Estadual. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III do CPC. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, 01 de janeiro de 2018. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004574-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES GOMES DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

EURIPEDES GOMES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propõe execução fiscal em face de EURIPEDES 

GOMES DE ARAUJO e outro, igualmente qualificado, pleiteando, dentre 

outros, a citação do devedor para pagamento da dívida no prazo legal, sob 

pena de penhora de seus bens. Manifestação da parte credora, pugnando 

pela extinção da execução, em razão da quitação do débito – Id. 13711258 

-. É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a 

exequente pugnou pela extinção da execução, uma vez que o débito foi 

devidamente quitado. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do 

objeto da ação. No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso 

pela credora. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, e após o pagamento 

das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003577-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE PAULA BALDO FERES (EXECUTADO)

ELAINE CRISTINA DE PAULA BALDO FERES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificada e representada nos autos, propõe execução fiscal em face do 

ELAINE CRISTINA DE PAULA BALDO FERES ME e ELAINE CRISTINA DE 

PAULA BALDO FERES, igualmente qualificadas, pleiteando, dentre outros, 

a citação dos devedores para pagamento da dívida no prazo legal, sob 

pena de penhora de seus bens. Manifestação da parte credora, pugnando 

pela extinção da execução, em razão da quitação do débito – ID. 

14423087. É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a 

exequente pugnou pela extinção da execução, uma vez que o débito foi 

devidamente quitado. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do 

objeto da ação. No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso 

pela credora. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas pelos executados. Com o trânsito em julgado e após o pagamento 

das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007955-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BALBINA SILVA SPONCHIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1007955-83.2017.8.11.0003. REQUERENTE: ANGELA BALBINA SILVA 

SPONCHIADO REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., 

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ÂNGELA BALBINO 

SPONCHIADO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, 

em síntese, ser servidora pública municipal, afeta ao regime estatutário, 

fazendo jus ao recebimento do vencimento base, adicional por tempo de 

serviço e adicional de produtividade. Alega que houve redução indevida 

dos seus vencimentos, uma vez que as cotas de produtividade estavam 

sendo pagas em valores inferiores a R$ 0,90 (noventa centavos), quando 

deveriam ser pagas no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três 

centavos), percentual que corresponde a 1% da menor referência do nível 

superior (art. 2º da Lei Municipal nº. 2.253/94). Como causa de pedir, 

discorre sobre a indevida redução dos seus vencimentos, por 

inobservância da mencionada legislação municipal, esclarecendo, ainda, 

que foram impetrados mandados de segurança diversos (códigos 722348 

e 700052), nos quais foi concedida a segurança para determinar o 

pagamento integral da cota de produtividade aos servidores, o que passou 

a ocorrer a partir de outubro de 2013. Requer seja julgada procedente a 

pretensão inicial, a fim de que seja o requerido condenado ao pagamento 

das diferenças de produtividade, em relação aos últimos 05 (cinco) anos 

(agosto de 2008 a setembro de 2013), devendo incidir os juros de mora a 

partir de 25 de abril de 2011, data em que o Sindicato realizou a cobrança 

das mencionadas verbas de produtividade. Citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a prescrição das parcelas 

anteriores ao quinquênio da propositura da ação e a inconstitucionalidade 

da lei municipal que trata do adicional de produtividade, por ofensa ao 

princípio da legalidade (art. 37, X, CF). No mérito, sustenta a extinção da 

gratificação utilizada como parâmetro para o cálculo da produtividade e, 

ainda, a inexistência de prova documental apta a comprovar a alegada 

diferença, assim como a não incidência sobre adicional por tempo de 

serviço, férias e décimo terceiro salário. Pugna pela improcedência dos 

pedidos constantes na inicial. A parte autora apresentou impugnação, 

rebatendo os argumentos suscitados na contestação. Instado, o Ministério 

Público manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (id nº. 

13257920). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, versam os autos sobre 

ação de cobrança ajuizada por ÂNGELA BALBINO SPONCHIADO em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, em síntese, ser servidora 

pública municipal, afeta ao regime estatutário, fazendo jus ao recebimento 

do vencimento base, adicional por tempo de serviço e adicional de 

produtividade. Como causa de pedir, alega ter sido prejudicada com a 

redução indevida dos seus vencimentos, por inobservância da legislação 

municipal, razão pela qual requer seja o Município condenado ao 

pagamento das diferenças de produtividade em relação ao período de 

agosto de 2008 a setembro de 2013. O requerido, por sua vez, alega a 

ocorrência da prescrição e, no mérito, a improcedência da pretensão 

inicial. Da Prescrição Não se observa a ocorrência da prescrição, tendo 

em vista que o mandado de segurança de código 700052, em que figurou 

como impetrante a então requerente, foi distribuído em 30/08/2011, de 

modo que esse deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição, 

encontrando-se prescritas tão somente eventuais diferenças anteriores a 
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30/08/2006, enquanto o pedido inicial se limita à diferença de remuneração 

em relação ao período de agosto de 2008 a setembro de 2013. Nesse 

sentido, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REPETITÓRIA. DIREITO 

RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE 

PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. 

TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. 1. Inexiste violação do art. 1.022 

do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu 

posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A 

impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, 

durante a tramitação do writ, não transcorre o lapso prescricional da 

pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que 

antecedeu a propositura do mandamus. 3. "O mandado de segurança não 

se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais 

deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. 

Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o 

direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). 4. Recurso especial 

parcialmente provido. (REsp 1647163/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) Não diferente 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – 

REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO 

REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO 

MANDAMUS – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA 

SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – MANDADO 

DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30-6-2009 – APÓS, TR – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.Nas 

obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a 

prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A impetração de 

mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de 

modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele 

proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o 

ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao 

quinquênio que antecedeu a propositura do writ. (AgRg no REsp 

1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.)A Justiça Estadual é 

competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime 

estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.A supressão 

de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor 

aposentado, só é legítima quando não importe em redução devencimentos 

e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.Em relação 

ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes 

sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa 

Necessária 3217/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) Dessa forma, considerando que 

a ação mandamental, termo a quo da prescrição, foi ajuizada em agosto de 

2011, e a parte autora requer o pagamento dos valores a partir de agosto 

de 2008, REJEITO a preliminar de prescrição. Do mérito Em análise às 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Com efeito, a Lei Municipal nº. 2.253/1994 prevê o 

pagamento da gratificação de produtividade aos servidores públicos 

municipais. In verbis: “Art. 1º. “A remuneração dos serviços das classes 

dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, 

Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, 

Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do 

vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de 

produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido 

pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função. Art. 2º. 

A gratificação de representação de que trata o Artigo 1º desta Lei será 

paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos 

resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o 

programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento 

das normas técnico-administrativas. §1º. O valor da cota de que trata o 

“caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 

0,1%, da menor referência de nível superior. (...) §3º. As cotas das 

verbas de representação das classes de que trata o Art. 1º serão pagas 

através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a 

cada classe, até o limite de 1873 cotas”. Por sua vez, a parte autora está 

afeta às disposições supracitadas, a teor do que disciplina o art. 61 da Lei 

Municipal nº 3.247/2000, que contemplou todos os servidores de nível 

superior com o direito à verba denominada produtividade. Confira-se: “Art. 

61. A remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, Fiscalização 

e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será 

composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, 

auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no 

desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor 

mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta a que 

estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de 

regulamentação específica”. No caso concreto, a requerente juntou 

documentos (fichas financeiras) que comprovam que o adicional de 

produtividade, no período pleiteado, não foi pago em conformidade com a 

lei municipal, desrespeitando o percentual mínimo para o cálculo do 

quantum devido. O valor de cada cota possui como referência o 

percentual de 0,1% da menor remuneração paga a profissional de nível 

superior de Rondonópolis, devendo ser multiplicado pelo número de pontos 

auferidos por cada servidor, de acordo com o relatório de produtividade 

mensal, não podendo ultrapassar o valor máximo de 1873 cotas por mês. 

Na espécie, os relatórios apresentados demonstram as cotas de 

produtividade auferidas pela servidora, bem como os valores percebidos, 

indicando, por simples cálculo matemático, que houve pagamento a menor. 

Aliás, convém ressaltar que os documentos apresentados pela parte 

autora, especialmente as fichas financeiras e holerites, não foram 

impugnados pela municipalidade, razão pela qual devem ser considerados 

meios de prova idôneos para comprovar o direito alegado. Ora, uma vez 

apresentadas as fichas financeiras e holerites, atestando as cotas 

atingidas e os valores pagos a menor, não há que se falar em ausência de 

comprovação do direito buscado na peça vestibular, pelo que não 

prospera a tese de defesa alegada pela parte ré. Ademais, não há como 

se constatar que as atividades elencadas nos relatórios apresentados 

não foram realizadas, já que o requerido não trouxe qualquer documento 

que desconstituísse tais relatórios, não se desincumbindo do ônus de 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, II, CPC). Convém ressaltar que os relatórios de 

produtividade são emitidos pela própria municipalidade, de modo que 

havendo erro nos dados apresentados pela servidora, deveria o Município 

instruir o feito com os documentos adequados. Além disso, o direito à 

percepção da verba de produtividade já fora objeto dos Mandados de 

Segurança códigos 722348 e 700052, que tramitaram neste juízo, nos 

quais foi concedida a segurança para determinar o pagamento das cotas 

no valor de R$ 1,53. Destarte, considerando as fichas financeiras e os 

relatórios de produtividade da requerente, bem como o teor das sentenças 

proferidas nas ações mandamentais supracitadas, é certo que existe 

diferença a ser paga pela municipalidade em favor da requerente. A título 

exemplificativo, aplicando o valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três 

centavos) por cota de produtividade no mês de fevereiro de 2011, a 

autora deveria ter recebido a quantia de R$ 2.853,45 (dois mil oitocentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), já que atingido o 

patamar de 1.865 cotas. Todavia, da análise de sua ficha financeira é 

possível perceber que recebeu apenas R$ 1.640,46 (um mil seiscentos e 

quarenta reais e quarenta e seis centavos). Por fim, não há que falar em 

inconstitucionalidade da Lei Municipal em questão, haja vista que a matéria 

já foi submetida à análise do Tribunal de Justiça, tendo sido firmado o 

entendimento de que é constitucional. A propósito, confira-se a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA 

COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES 
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PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – LEI Nº 2.253/1994 - 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE –INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – 

REJEITADA – PRECEDENTES - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC/1973 - 

PROPORCIONALIDADE - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA – APELOS DESPROVIDOS. A questão da 

inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00, já se 

encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a 

Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e não existe 

incompatibilidade entre as normas, além de não requer a necessidade de 

expedição de Decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da 

legislação vigente e aplicável sobre a matéria.O direito de percepção de 

verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do 

Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela 

Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei 

Complementar nº 031/2005, fazendo jus, pois, à sua percepção; de modo 

que a simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e 

orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei 

em vigor não seja cumprida. A verba honorária arbitrada nos termos do 

art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e em quantia razoável, 

deve ser mantida. É licita a revogação da justiça gratuita, quando havendo 

impugnação, o beneficiário não comprove a alegada hipossuficiência. 

Apelos desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa 

necessária. (Apelação / Remessa Necessária 48859/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 

10/10/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 

PRODUTIVIDADE - PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – REJEITADAS. 

MÉRITO: GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - LEI Nº 

2.253/93 - PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA IPCA-E – 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. 1. Preliminar de ausência de interesse processual. 2. O 

interesse processual, seja para a propositura da ação ou para interpor 

recurso, se faz presente quando observado o seguinte binômio 

processual: necessidade e utilidade, o que restou evidenciado no caso em 

tela. Preliminar Rejeitada. 3. Preliminar de inconstitucionalidade das Leis 

Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00. A questão já se encontra pacificada 

por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 

2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores 

públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da 

gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 

(um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo 

qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas. 

Não sequer necessidade de expedição de Decretos ou outros atos 

normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a 

matéria. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. As fichas financeiras são 

documentos públicos e extraídas do próprio Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria Municipal de Administração, não havendo que 

falar tratar-se de documentos produzidos de forma unilateral. 5. A verba 

denominada produtividade, está prevista e regulamentada pela Lei 

Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar 

nº 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como 

do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas, 

conforme estabelecem os arts. 1º e 2º da Lei Municipal 2.253/94. 6. O 

autor tem direito aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional 

por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas 

do terço salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas 

financeiras acostadas aos autos, o servidor recebe as mencionadas 

verbas sobre o vencimento básico e a gratificação de produtividade. 7. 

Quanto a correção monetária a sentença merece reparos, em face do 

julgamento do RE 870947 publicado em 20.09.2017, cuja ementa declarou 

a inconstitucionalidade do artigo 1º-F para determinar a incidência da 

correção monetária que se dará pelo IPCA-E. 8. Apelo desprovido. 

Sentença retificada parcialmente. (Ap 97357/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) Partido 

dessas premissas, verifico que a parte autora faz jus ao recebimento das 

diferenças de produtividade, que deverão ser calculadas levando-se em 

consideração o índice de 0,1% da menor remuneração de nível superior 

do Município, mais precisamente em R$ 1,53 (um real e cinquenta e três 

centavos), observando-se, ainda, mês a mês, os relatórios de produção 

apresentados, até o limite de 1873 cotas por mês, descontando-se os 

valores já pagos conforme fichas financeiras anexas aos autos. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 

0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, 

multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas no período de 

agosto de 2008 a setembro de 2013, de acordo com os relatórios de 

produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das 

diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro 

salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante 

já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na 

forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, a partir da citação, e correção 

monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE, a 

contar da data do efetivo prejuízo. Condeno o Município de Rondonópolis 

ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295813 Nr: 3279-77.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAILTON BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVAILTON BARBOSA DE SOUZA, Rg: 

10110513-46, Filiação: Joel Barbosa de Souza e Maria Aurea Barbosa de 

Souza, data de nascimento: 24/12/1980, brasileiro(a), natural de América 

Dourada-BA, solteiro(a), carregador. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do réu, acima qualificado, para comparecer à sessão 

plenária do Tribunal Popular do Júri a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 

2019, às 09 horas, no endereço indicado no rodapé.

Resumo da Inicial: "(...) Incorreu o denunciado EVAILTON BARBOSA DE 

SOUZA nas penas do artifo 121, parágrafo 2º, IV, do Código Penal, emc 

oncurso material com o art. 14 da Lei 10.826/2003, razão pela qual esta 

Promotoria de Justiça oferece contra ele a presente denúncia, requerendo 

que, depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado para 

interrogatório e defesa que tiver, sob pena de revelia."

Despacho/Decisão: I – Designo para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

09:00hs, sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.II – 

Intimem-se as partes, testemunhas arroladas [em caso de não localização 

nas intimações anteriores, deverá ser intimada a parte que arrolou para 

indicar o endereço atual, em até 30 (trinta) dias antes da sessão, sob 

pena de prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. jurados.III – 

Requisite-se reforço policial.IV – Intimem-se o réu e as partes.V – 

Atualizem-se os antecedentes do réu.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de novembro de 2018

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 610778 Nr: 1055-54.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MARTINS LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso em sentido estrito de fl. 132, pois tempestivo, fl. 133.

II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, no prazo legal, 

apresentar suas razões.

III – Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669500 Nr: 2138-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO TIAGO DE ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURO DE RIBAMAR E 

SILVA - OAB:25752/O

 I – Recebo o recurso de fls. 116/121, pois tempestivo, fl. 122.

II – Considerando que já foram apresentadas as devidas razões recursais, 

remetam os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

III – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628530 Nr: 1206-49.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS MAIA, ROSENILDO 

PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT

 (...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO os acusados Marcelo dos Santos Maia e 

Rosenildo Pereira Gomes para que sejam julgados perante o Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, §2º, II e 

IV, todos do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal. Mantenham-se os acusados presos vez que a presente 

sentença apresenta os elementos fulcrais da prisão preventiva, 

apresentando prova da materialidade e indícios de autoria, ademais os 

motivos que ensejaram as prisões preventivas se mantém. Registro ainda 

o alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe. Desta feita, 

é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, 

para salvaguardar a ordem pública. Após a coisa julgada desta decisão, 

intimem-se as partes para que informem as testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS, DDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 (...) 3. Dispositivo. PRONÚNCIO os acusados Leandro Mattos Pereira 

Lopes e Diomedes Alves dos Santos, enquadrando-os nas sanções do 

artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/2006, com 

observância na Lei 8.072/1990, vez que há prova da materialidade e 

indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 

Mantenham-se o acusado Diomedes Alves dos Santos preso uma vez que 

a presente sentença apresenta os elementos fulcrais da prisão 

preventiva, apresentando prova da materialidade e indícios de autoria, 

ademais os motivos que ensejaram as prisões preventivas se mantém. 

Registro ainda o alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta 

urbe. Desta feita, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza 

com homicidas, para salvaguardar a ordem pública. Após a coisa julgada 

desta decisão, intimem-se as partes para que informem as testemunhas 

que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675501 Nr: 7409-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA, THIAGO 

FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDIVAL VITO - OAB:19830, EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 I – Tendo em vista o equívoco, ocasionado pela empresa de telefonia 

Vivo, a qual forneceu informações alheias ao processo, oficie-se a 

aludida empresa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a este 

Juízo as informações corretas.

II – Oficie-se, ainda, o Hospital Regional desta urbe para, no prazo de 10 

(dez) dias, fornecer cópia do prontuário de atendimento médico da vítima 

Cristian.

 III – Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memorias finais.

 IV – Conclusos, voltem-me para deliberar.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680915 Nr: 12424-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYDSON WALLACE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN VANESSA RITI 

ZANCHIN - OAB:9656

 Diante do teor da certidão de fls. 80, intime-se pessoalmente o acusado 

GLEYDSON WALLACE DOS SANTOS SILVA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, constituir novo defensor ou informar se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública.

Consigne-se que, caso o(a) defensor(a) indicado(a) pelo réu deixe de 

apresentar a manifestação pertinente no prazo legal, o feito deverá ser 

remetido à Defensoria Pública, nos termos do art. 396-A, §2º, do Código 

de Processo Penal.

Cumpra-se com urgência, visto que se trata de réu preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 682559 Nr: 13707-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLON WAGNER DA SILVA SIMÃO, 

JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da certidão de fls. 117, intime-se pessoalmente o acusado 

EDLON WAGNER DA SILVA SIMÃO para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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constituir novo defensor ou informar se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública.

Consigne-se que, caso o(a) defensor(a) indicado(a) pelo réu deixe de 

apresentar a manifestação pertinente no prazo legal, o feito deverá ser 

remetido à Defensoria Pública, nos termos do art. 396-A, §2º, do Código 

de Processo Penal.

Cumpra-se com urgência, visto que se trata de réu preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682372 Nr: 13560-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGE 

RODRIGUES - OAB:7437-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerida(s), Dr. JULIIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES- OAB/MT - 7.437, da audiência designada para o dia 

18/02/2019 às 15h20min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603429 Nr: 1170-12.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHCDC, DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL S. DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, 

VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerida(s), para no prazo legal, apresentar 

razões ao recurso de apelação de fls. 298, tendo em vista que o acusado 

Daniel de Oliveira, ao ser intimado da r. sentença afirmou o desejo de 

recorrer da mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603429 Nr: 1170-12.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO, 

DANIELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL S. DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, 

VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerida(s), para no prazo legal, apresentar 

razões ao recurso de apelação de fls. 298, tendo em vista que o acusado 

Gabriel Henrique Castro Carvalho, ao ser intimado da r. sentença afirmou o 

desejo de recorrer da mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678728 Nr: 10320-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT

 Volvendo os autos, nota-se que, apesar de devidamente citado e 

posteriormente intimado, o réu não constituiu advogado, situação que está 

impossibilitado este Juízo de conferir prosseguimento ao feito.

Diante disso, determino nova intimação pessoal do réu ÉDER PEREIRA 

DIAS para informar se pretende constituir advogado, caso em que deverá 

declinar nos autos o seu nome completo ou informar se não possui 

condições financeiras para tanto, caso em que os autos deverão ser 

remetidos a Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação.

Ademais, visando evitar nova diligência infrutífera, determino ao Oficial de 

Justiça que questione ao réu número(s) de contato telefônico de seus 

familiares, certificando claramente a quem pertence o(s) referido(s) 

numeral(is).

Cumpra-se com urgência, visto que se trata de réu preso.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635019 Nr: 6233-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUCIO ALVES DA SILVA, CLEBER 

PEDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos nº 6233-13.2015.811.0064 – Cód. 635019

Vistos.

Considerando que em relação ao acusado FERNANDO LUCIO ALVES DA 

SILVA, decorreu prazo fixado no edital de intimação de sentença sem 

qualquer manifestação do mesmo (fl. 300) e, tendo a defesa do réu 

CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA apresentado recurso e suas razões 

conforme fls. 297 e 303/307.

 RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu CLEBER 

PEDRO LIMA DE OLIVEIRA à fls. 297, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 298), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 310/314), 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.: 639191 Nr: 873-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 873-63.2016.811.0064 – Cód. 639191

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 82, designo audiência para realizar 

novo interrogatório do réu RAUL RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR.

Assim, designo o dia 12.12.2018 às 13h40, para realização do ato.

Intime-se o réu.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública acerca da presente 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674161 Nr: 6178-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MATHEWS SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 
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PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 04/05, para CONDENAR o réu Rogério Mathews Souza Ribeiro, 

brasileiro, solteiro, nascido em 12/10/1996, natural de Barra do Garças/MT, 

inscrito sob o CPF 059.841.501-74, filho de Rogério Lopes Ribeiro e de 

Maria Aparecida Santos Souza Ribeiro, residente na Rua 07, Qd. 22, nº 

770, Bairro Parque São Jorge, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no artigo 155, 

§§ 1º e 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613855 Nr: 4437-55.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, da 

sentença de fl. 192/194.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 621047 Nr: 4184-33.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCAS DA SILVA CARDOSO, 

WELLINGTON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

OAB:

 I – Diante da inércia do causídico, intime-se o réu Jean Lucas da Silva 

Cardoso para informar a esse Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

dados bancários para fim de restituição, fl.134.

II – Decorrido o prazo, restando-se o mesmo inerte, declaro que o valor 

seja revertido para o Fundo Estadual sobre Drogas – FUNESD/MT.

III – Após, às providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601634 Nr: 6070-72.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O

 I – Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para no prazo legal, 

apresentar alegações finais na forma de memoriais.

II – Após, voltem-me para sentenciar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627642 Nr: 522-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 I – Considerando que o causídico, apesar de devidamente intimado, para 

apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, deverá ser oficiado o 

Tribunal de Ética da OAB/MT para providências cabíveis.

II – Intime-se o réu, Alberto Araújo Folha Júnior, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, constitua novo defensor para patrocinar sua defesa nos 

autos. Advertindo que em caso de inércia, a defesa será patrocinada pela 

Defensoria Pública.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

contrarrazões.

IV – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671412 Nr: 3782-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 I – Recebo o recurso de fl. 150, pois é tempestivo.

II – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público da fl. 155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670334 Nr: 2800-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FRANCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 136, pois é tempestivo.

II – Intime-se a Defensoria Pública pelo réu, para, em 08 (oito) dias, 

apresentar as razões recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Ademais, DETERMINO que seja realizada a intimação pessoal do réu, 

do inteiro teor da sentença condenatória de fls. 131/135.

V – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 621267 Nr: 4401-76.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINESIO JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. ary da costa campos, da sentença de 

fl. 179/184.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670790 Nr: 3216-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 I – Recebo o recurso de fls. 210/241, pois tempestivo.

II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões.

III – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636175 Nr: 7249-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FONSECA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, DETERMINO o 

perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto de 

Apresentação e Apreensão de fl. 24, todos em favor do Estado de Mato 

Grosso. II – No que tange aos valores apreendidos, seja depositado no 

Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. III – 

Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens Apreendidos, responsável pela 

alienação/leilão e controle dos bens apreendidos do tráfico no Estado de 

Mato Grosso, para proceder com a destinação dos bens apreendidos. IV – 

Ademais, das munições e dos respectivos carregadores apreendidos, fl. 

24, encaminhem-se os projéteis e objetos descritos ao Comando do 

Exército, para os devidos fins, nos termos do que dispõe o art. 25, caput, 

da Lei nº 10.826/03, observadas as cautelas de estilo. V – Outrossim, os 

bens apreendidos não são de interesse público e tampouco, vislumbro 

utilidades, o que impede suas doações, necessitando, portanto destruí-los, 

sendo eles, 01 (um) relógio da marca Diesel, 03 (três) correntes de cor 

Dourada e 01 (um) anel de cor Dourada, pelas razões delineadas, 

DETERMINO suas destruições. VI – Expeça-se o necessário. VII – Após, 

às providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 683295 Nr: 14355-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX MANOEL CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 (...) 3. Dispositivo. I – Autorizo a realização de degravação e quebra de 

sigilo do aparelho celular apreendido na posse do indiciado, ou equivalente 

das mensagens integrais no celular do investigado 01 (um) aparelho 

celular, marca Samsung, cor Dourada; no WhatsApp, Telegram, Kik, 

Skype, SnapChat, Facebook Mensenger, GoSMS Pro, Im+, WeChat, BBM, 

Viber, dentre outros aplicativos e outras redes sociais daquele com outros 

interlocutores, assim como em agendas, ligações recebidas, efetuadas, 

perdidas, mensagens SMS e equivalentes entre outras, nos eventuais 

celulares. II – Aportado aos autos o referido resultado do Afastamento do 

Sigilo de Dados, dê-se vista ao Ministério Público. III – Após, voltem-me 

conclusos para demais deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671650 Nr: 4011-67.2018.811.0064

 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): THAIS SENA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 I – Recebo o recurso de fl. 223, pois é tempestivo.

II – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667611 Nr: 602-83.2018.811.0064

 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): DJHEY APARECIDO SIQUEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 251, pois é tempestivo.

II – Intime-se a Defensoria Pública pelo réu, para, em 08 (oito) dias, 

apresentar as razões recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Ademais, DETERMINO que seja realizada a intimação pessoal do réu, 

do inteiro teor da sentença condenatória de fls. 214/218.

V – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632634 Nr: 4422-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 (...) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, DETERMINO o 

perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto de 

Apresentação e Apreensão de fls. 16 e 53, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso. II – No que tange aos valores apreendidos, seja depositado 

no Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. 

III – Outrossim, os bens apreendidos não são de interesse público e 

tampouco, vislumbro utilidades, o que impedem suas doações, 

necessitando, portanto destruí-lo, sendo eles, 01 (um) relógio analógico de 

cor Dourado e 01 (uma) corrente de cor Dourada, 01 (um) celular da 

marca Samsung Duos de cor Preta e 01 (uma) faca de mesa com cabo de 

madeira, pelas razões delineadas, DETERMINO suas destruições. IV – 

Expeça-se o necessário. V – Após, às providências, arquive-se os autos 

com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677259 Nr: 8991-57.2018.811.0064

 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): GABRIEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu GABRIEL DE MORAES, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06. (...) 3.2. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 

49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do 

menor salário mínimo vigente à época dos fatos. 3.3. Do regime. 

Considerando o entendimento consolidado pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, o qual julgou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei de 

Crimes Hediondos e equiparados (entre eles o tráfico de drogas), de 

forma incidental, em sede de julgamento do HC – 11840, bem como a não 

equiparação do tráfico privilegiado a crimes hediondos, conforme 

entendimento consolidado pelo STF (HC – 118533) e, ainda, o quantitativo 

da pena imposta, fixo o regime inicial para cumprimento no aberto, nos 

termos do art. 33, §2º, alínea “c”. 3.4. Disposições gerais. Entendo que as 

condições pessoais do condenado lhe favorecem, inclusive fora fixado 

regime de pena no aberto. Desta feita, ordeno seja o réu posto 

imediatamente em liberdade. Expeça-se o devido alvará de soltura. Em 

conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, suspendo 

os direitos políticos do condenado, após a coisa julgada. Comunique-se ao 

Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Tendo em vista que não 

restou comprovado à origem lícita do bem e do valor apreendido, de fl. 12, 

DETERMINO o seu perdimento em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo 

Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. Às 

expedições e comunicações necessárias. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, pois assistido pela 

Defensoria Pública, presumindo que não possui condições financeiras de 

arcar com tais emolumentos. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome 
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do condenado no rol dos culpados. Observem-se as demais orientações 

da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676219 Nr: 8068-31.2018.811.0064

 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): EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu EDILSON SODRÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR como incurso nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. (...) 3.4. Disposições gerais. (...) 

Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens Apreendidos, responsável pela 

alienação/leilão e controle dos bens apreendidos do tráfico no Estado de 

Mato Grosso, para proceder com a destinação dos bens apreendidos. 

Comunique-se o juízo da 4ª Criminal desta comarca acerca desta 

condenação, vez que o réu possui executivo provisório de pena, os autos 

de código 669032. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados. Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674784 Nr: 6720-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu FABRÍCIO DE CASTRO SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06. (...) Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens 

Apreendidos, responsável pela alienação/leilão e controle dos bens 

apreendidos do tráfico no Estado de Mato Grosso, para proceder com a 

destinação dos bens apreendidos. Comunique-se o juízo da 4ª Criminal 

desta comarca acerca desta condenação, vez que o réu possui executivo 

de pena código 604072. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados. Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614076 Nr: 4696-50.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação da defesa do réu para, no prazo legal, apresentar suas 

alegações finais.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 684836 Nr: 15733-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, ORIVALDO DIAS SOUZA - OAB:7790

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial oral, com 

fulcro nos Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, 

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLAUDIO BARBOSA PEREIRA, 

com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes 

os requisitos constantes dos artigos acima citados, bem como se revelam 

inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. 

Considerando as razões acima expostas, indefiro o requerimento da 

defesa.EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, com as cautelas de praxes. 

Sem prejuízo, proceda-se à entrevista junto à equipe multidisciplinar com 

oitiva da vítima e do autuado, devendo o relatório ser concluído em no 

máximo 05 (cinco) dias, inclusive com visita domiciliar à vítima. 

Cientifique-se também a equipe multidisciplinar deste Juízo, para os 

devidos fins, sobre o teor do Enunciado nº 13 do FONAVID. Saem os 

presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. 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 da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher.Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de DireitoReinaldo 

Vessani FilhoPromotor de Justiça José Edir de Arruda Martins Júnior 

Defensor Público Claudio Barbosa PereiraAutuado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676907 Nr: 8671-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDOF, EDSO, EDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:18.615/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11.415/MT

 ISTO POSTO, em consonância com Ministério Público e diante da 

satisfação do débito, DECLARO EXTINTA, a presente EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS e DETERMINO o ARQUIVAMENTO do processo e o faço com 

fulcro nos Artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, DEFIRO o requerimento da parte exequente de fl. 47. Por esta 

razão, determino que seja oficiada empresa empregadora do executado 

Nilson Gomes de Oliveira para que se proceda ao desconto das pensões 

alimentícias vincendas em sua folha de pagamento. Sem custas e 

honorários, na forma da Lei.Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, 

do Código de Processo Civil).Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 30 

de novembro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661714 Nr: 10333-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do 

acusado RAFAEL ARAÚJO ALVES, já qualificado nos autos, 

PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 

2º, incisos II e VI, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com 

observância na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990, submetendo-o a 

julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca.Em relação ao disposto no Artigo 413, § 3º do Código de 

Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para 

a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o 

acusado responder a todo o processo preso e, depois de pronunciado 
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pela prática de crime de homicídio qualificado, ser colocados em 

liberdade.Além disso, o acusado permaneceu preso no curso do processo 

(e assim deverá continuar), considerando que estão presentes os 

requisitos da prisão preventiva previstos no Artigo 312 e 313 do CPP (para 

a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para 

assegurar a aplicação da lei penal). Ademais, tal medida justifica-se como 

conveniente à instrução processual, ante a conveniência da intimação 

pessoal do acusado da pronúncia (Artigo 420, I, do CPP)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660007 Nr: 9004-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Pedido de Prisão Preventiva: 9004-90.2017.811.0064 - Código: 660007

Vistos etc.

Considerando-se a sentença de pronúncia proferida no processo em 

apenso de nº 10333-40.2017.811.0064 (Código 661714), arquivem-se 

estes autos, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679198 Nr: 10771-32.2018.811.0064

 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: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Galdino - OAB:MT - 

11.554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508

 Processo nº: 10771-32.2018.811.0064 (Código 679198)

Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se manifestação da parte autora instruída 

por documentos às fls. 100/102.

Assim, tendo em vista a necessidade de se preservar e observar as 

normas fundamentais do Código de Processo Civil, notadamente no que 

tange a autocomposição em fase processual.

 E, ainda, considerando que o objetivo principal é priorizar o incentivo à 

conciliação, nos termos do Artigo 694 do Código de Processo Civil 

INTIME-SE a requerida para que manifeste acerca da partilha de bens, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a proposta de acordo postulada 

requerente às fls. 100/102.

 Após, com a manifestação da requerida, abra-se vista ao requerente. 

Decorrido o prazo ora concedido, com ou sem a juntada do petitório 

pertinente, o que deverá ser certificado, conclusos para as providências 

cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 30 de novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 273913 Nr: 12344-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFM, JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:MT 20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 21.794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°12344-29.2016.811.0015

Código Apolo 273913

Vistos.

Trata-se de pedido de retificação no assento de Óbito de NELSON 

FERREIRA, ajuizado por MARIA APARECIDA FERREIRA MASSON e JOSÉ 

CARLOS FERREIRA, irmãos do de cujus. Alegam, em síntese que, a 

declarante do atestado de óbito, por ignorância, informou que o de cujus 

não possuía bens a inventariar. Pugnam os requerentes para que se 

proceda a retificação no registro de óbito de Nelson Ferreira, a fim de que 

conste como bem a inventariar um terreno, conforme contrato de 

compromisso de compra e venda de fl. 18/19.

O pedido veio instruído com os documentos de fls.10/19-v, consistentes 

em documentos pessoais dos requerentes, contrato de compromisso de 

compra e venda e declaração de óbito (fl. 11).

 O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Decido.

A Lei de Registros Públicos, alterada pela Lei n°12.100/2009, disciplina em 

seu artigo 109 a possibilidade de restauração, suprimento ou retificação 

de assentamento no Registro Civil, devendo, contudo, restar observados 

os princípios norteadores dos registros públicos, dentre os quais o da 

segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

 Em tempo, sobre a competência para processar e julgar as ações de 

restauração, retificação ou suprimento de registro civil, o art. 109, § 5º, da 

Lei nº 6.015/73 estabelece que:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório.

 (...)

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será 

remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do 

Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á”.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os requerentes lograram 

êxito em comprovar que o de cujus possuía bens a inventariar, mormente 

pelo teor do contrato de compra e venda de fl. 16, em que figuram como 

compromissários compradores as pessoas de Adenir Ferreira e Nelson 

Ferreira. Comprovaram, ainda, serem seus legítimos herdeiros.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 109 da Lei nº 6.015/1973, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINO ao Cartório de Registro 

Civil de Sinop/MT QUE PROCEDA A RETIFICAÇÃO no registro da certidão 

de óbito de NELSON FERREIRA, para que, na observações faça-se 

constar que o de cujus DEIXOU BENS A INVENTARIAR conforme 

documento de fls. 16.

Publique-se e intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001508-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001508-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADMIR ANTONIO MARCA 

JUNIOR Vistos etc. Busca e apreensão aviada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. em face de Admir Antônio Marca Junior, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Concedida a liminar 

pretendida pela decisão de Id. 12140806. Entretanto, antes mesmo de 

efetivá-la a parte autora desistiu da ação requerendo a extinção do feito 

(Id. 12617977), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, a requerer a baixa de eventual restrição judicial anotada no 

prontuário do veículo objeto da lide, desistindo do prazo recursal. É o 

relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 12140806. Condeno a 

parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação 

judicial no órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder Judiciário 

eventual baixa de constrição. 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, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000800-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL FRANCA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16413000.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000572-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAYONARA SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a certidão da senhora Oficiala de Justiça de ID 

16557862.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004712-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA 90000250104 (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16518449.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005839-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16495808.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001074-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 152,00 (cento e 

cinquenta e dois dois reais) referente ao ressarcimento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, conforme certidão de ID 16822436, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011281-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16673690.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005880-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))
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GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERRAZ DA SILVA (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 

16705880.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012413-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR MARIA BINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16782572.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006129-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. DEFANTE - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16400222.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002391-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI VANIL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão negativa da senhora Oficiala de Justiça 

de ID 15434031.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002514-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SANTOS MOURA ANTONAGI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça de 

ID 16737025.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000465-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça de ID 

16662827.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011593-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR LUIS ALESSIO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento das custas processuais finais, no valor total de 

R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), sendo as Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos) (link Custas Finais ou Remanescentes) 

e Taxa Judiciária no valor de R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e 

dois centavos) (link: Taxas Finais ou Remanescentes), guia disponível no 

site do TJ: www.tjmt.jus.br., em cumprimento aos Provimentos 80 e 

88/2014/CGJ e IN 09 e 10/PRES/DGTJ, sob pena de inscrição na Dívida 

Ativa ou Protesto dos saldos devedores de Custas, Taxas e Multas 

Administrativas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011814-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUZA TREVISAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jânio Vieira da Silva OAB - PA22785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento das custas processuais finais, no valor total de 

R$ 667,52 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), sendo as Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos) (link Custas Finais ou Remanescentes) 

e Taxa Judiciária no valor de R$ 254,12 (duzentos e cinquenta e quatro 

reais e doze centavos) (link: Taxas Finais ou Remanescentes), guia 

disponível no site do TJ: www.tjmt.jus.br., em cumprimento aos 

Provimentos 80 e 88/2014/CGJ e IN 09 e 10/PRES/DGTJ, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa ou Protesto dos saldos devedores de Custas, 

Taxas e Multas Administrativas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009703-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento das custas processuais finais, no valor total de 

R$ 806,02 (oitocentos e seis reais e dois centavos), sendo as Custas 

Judiciais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) (link Custas Finais ou Remanescentes) e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 392,62 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois 

centavos) (link: Taxas Finais ou Remanescentes), guia disponível no site 

do TJ: www.tjmt.jus.br., em cumprimento aos Provimentos 80 e 

88/2014/CGJ e IN 09 e 10/PRES/DGTJ, sob pena de inscrição na Dívida 

Ativa ou Protesto dos saldos devedores de Custas, Taxas e Multas 

Administrativas.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001217-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento das custas processuais finais, no valor total de 

R$ 1.391,48 (um mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito 

centavos), sendo as Custas Judiciais no valor de R$ 695,74 (seiscentos e 

noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) (link Custas Finais ou 

Remanescentes) e Taxa Judiciária no valor de R$ 695,74 (seiscentos e 

noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos)(link: Taxas Finais ou 

Remanescentes), guia disponível no site do TJ: www.tjmt.jus.br., em 

cumprimento aos Provimentos 80 e 88/2014/CGJ e IN 09 e 10/PRES/DGTJ, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa ou Protesto dos saldos devedores 

de Custas, Taxas e Multas Administrativas.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006795-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EMBARGANTE)

DILSON LEONIR KYNAST (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte embargante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das custas processuais finais no valor 

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), devendo 

recolhe-las com guia disponível no site do TJ: www.tjmt.jus.br., em 

cumprimento aos Provimentos 80 e 88/2014/CGJ e IN 09 e 10/PRES/DGTJ, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa ou Protesto dos saldos devedores 

de Custas, Taxas e Multas Administrativas.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131069 Nr: 10285-78.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL BARLETTO DE SOUZA, GARCIA 

SHMIDT BARLETTO, GRECILDA BARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, a teor do art. 

922 do CPC, sobresto o andamento do processo pelo prazo de 

cumprimento do acordo.Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá 

ser certificado, pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, 

independentemente de nova intimação, desde logo cientificada de que sua 

inércia será interpretada como quitação total da quantia acordada e 

consequentemente extinto o processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, 

e 925 do CPC.Por fim, determino o levantamento dos valores bloqueados à 

p. 175 e p. 211/212, em favor da parte exequente, por meio de alvará 

judicial, devendo a transferência ser realizada na conta informada à p. 

216.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276880 Nr: 14184-74.2016.811.0015

 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: JOSÉ MANOEL SANTOS, JAQUELINE GALERA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A, 

ROSANE LIVI TELLES, MERCADO PARAÍSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, ROSANGELA HASSELSTROM - OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10.766 - MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Após o depósito 

judicial dos valores transacionados na Conta Depósitos Judiciais do E. 

TJMT, no prazo assinalado, determino os seus levantamentos em contas a 

serem indicadas pelos beneficiários, o que poderão desde logo 

apresentarem, por meio de alvarás judiciais.Ademais, determino a baixa da 

restrição judicial lançada via sistema RENAJUD no prontuário do veículo à 

p. 172, a ser efetivada desde logo pelo staff qualificado do Gabinete. 

Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3.º, do CPC. Todavia, nada 

mencionado no acordo quanto às custas judiciais originárias em si. Assim, 

condeno-as a pagá-las, pro rata, a teor do § 2.° do mesmo Digesto 

Adjetivo, ficando a metade da parte requerente suspensa por cinco anos, 

quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a 

hipossuficiência econômico-financeira reconhecida, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Honorários advocatícios 

sucumbenciais acertados e até os contratuais assumidos pela parte 

seguradora denunciada à lide.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Renunciado expressamente o prazo recursal, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 240780 Nr: 12477-08.2015.811.0015

 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: MARCELO MARCOS ZOCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INACIA DE REZENDE CHAVES, DANIEL 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS 

- OAB:OAB/MT 21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 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. Por conseguinte, nos termos dos arts. 924, 

inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a ação 

em pauta.Nada mencionado a respeito da assunção das custas judiciais 

originárias em si, sendo assim, por força do art. 90, § 2.°, do CPC, 

condeno as partes a pagá-las, pro rata. Eventuais custas e despesas 

processuais remanescentes, ficam a cargo somente da parte requerida, a 

teor do acordado.No entanto, relativamente à parte autora, suspenso sua 

exigibilidade por até 05 anos, quando restará prescrita ao final, se a parte 

contrária não demonstrar nesse ínterim que a condição 

econômico-financeira da parte sucumbente tenha superado a 

hipossuficiência.Já a parte requerida deve recolher sua metade em 10 

dias, sob pena de cobrança e inscrição em dívida ativa.A parte requerida 

pagou os honorários sucumbenciais da contraparte, nos termos 

acordados. Deverá ainda arcar com os dos seus patrono, na forma 

acordada.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168050 Nr: 3028-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 
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AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.(...) Anote-se como cumprimento de sentença.Cite-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 

exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela parte executada no 

referido prazo quinzenal, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, ambos do 

Código de Processo Civil.Na hipótese de não pagamento, acrescida a 

multa e os honorários advocatícios, façam os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on-line, via sistema BACENJUD

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320074 Nr: 3110-52.2018.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI PETERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a petição de p. 24, dado o caráter itinerante da carta precatória, 

remetam-se os autos à comarca de Prudentópolis/PR, com as anotações e 

baixas devidas.

 Oficie-se ao juízo deprecante, informando-o sobre a remessa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 272071 Nr: 11118-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - 

OAB:21462/MT

 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 

Carlos Ricardo Fernandes, inscrito no CPF nº. 502.710.831-15 até o limite 

do crédito em execução, na quantia de R$ 11.261,33 (onze mil duzentos e 

sessenta e um reais e trinta e três 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 317735 Nr: 1464-07.2018.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIARA MOTORS LTDA., MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:OAB/MT 7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE 

- OAB:12605/MT, CARLOS AUGUSTO FALLETTI - OAB:OAB/SP 83.341, 

FELICIO HIROCAZU IKENO - OAB:OAB/MT 3.470, THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:291194

 “Vistos etc. Homologo a desistência de oitiva das testemunhas. Defiro a 

juntada dos substabelecimentos, anote-se. Restituam-se os autos à 

origem, com os nossos cumprimentos, feitas as anotações e baixas 

devidas. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228153 Nr: 4495-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PECORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-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.

3ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010837-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSO WERMUTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010837-45.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DIRSO 

WERMUTH EXECUTADO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA Vistos, 

etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

endereçada para o juízo da 1ª Vara Cível local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à 1ª Vara Cível 

desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011601-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE DE CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011601-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS 

ANTONIO SILVA GOMES REQUERIDO: ALCEU JOSE DE CHAVES Vistos, 

etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de 

Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010550-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA COSENDEY LOIOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1010550-82.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

KEILA COSENDEY LOIOLA RÉU: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME Vistos, etc... Cite-se o réu para que efetue o 

pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de honorários 

advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 

702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o devedor poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º 

do CPC. Fica advertido que se no referido prazo não oferecer embargos, o 

mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 

2° do CPC. Havendo pagamento no prazo legal, os réus serão isentos do 

pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Por fim, defiro à 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108683 Nr: 1009-57.2009.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MARX BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 Intimar o advogado do autor Dr. DIEGO GUTIERREZ DE MELO para que no 

prazo de cinco dias informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186329 Nr: 7507-33.2013.811.0015

 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: LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ZANELATTO LTDA - ME, EDSON 

FERREIRA ALVES, JOÃO CARLOS ZANELATTO, JOSE MARIA DOS 

ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7507-33.2013.811.0015 CÓDIGO: 186329

ESPÉCIE: 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: LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO

PARTE RÉ: MADEIREIRA ZANELATTO LTDA - ME, CNPJ 

11.634.571/0001-02; JOÃO CARLOS ZANELATTO, CPF 019.265.761-52; 

EDSON FERREIRA ALVES, CPF 321.795.371-15 e JOSE MARIA DOS 

ANJOS, CPF 654.947.509-06

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

15.337,45 (Quinze mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), acrescido de 5% de honorários advocatícios. Poderá a parte 

requerida, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios (art. 701 e 702 

do CPC). Advertindo – o(a) de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o devedor poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Ainda, 

de que se no referido prazo não oferecerem embargos, o mandado de 

citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. 

Havendo pagamento no prazo legal, os réus serão isentos do pagamento 

de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas (art. 701, § 1º do CPC) c) não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos, no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado (art. 701, § 2º do CPC).

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Na data de 25/11/2010 a 

ré emitiu à ordem de Feliz natal Materiais para Construção Ltda – ME, um 

cheque de número 247, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sacado 
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contra agência nº 0234-8 do Banco Bradesco. Posteriormente, e antes da 

apresentação, o cheque é endossado à autora, como se depreende do 

verso da respectiva cártula. Apresentado o cheque, este retorna segundo 

alínea “21” (cheque sustado ou revogado). Foram lançadas reiteradas 

tentativas de recebimento do cheque, porem todas infrutíferas, 

acumulando-se um dívida total atualizada de R$ 15.337,45 (quinze mil, 

trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), segundo 

memória de cálculo elaborada em 04.06.2013. Deste modo, pretende a 

autora conferir força executiva a esse título, vez ter perdido esta 

característica, como disposto no art. 1.102-A do Código de Processo Civil. 

Dá-se a causa o valor de R$ 15.337,45 (quinze mil, trezentos e trinta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos).

DESPACHO/DECISÃO: FL. 16: Vistos, etc... Defiro à autora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Cite-se o Réu, expedindo mandado para 

que efetue o pagamento no prazo de quinze (15) dias (art. 1.102b, do 

CPC), ou ofereça embargos. Fica advertido que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em Título 

Executivo Judicial (art. 1.102c do CPC). Havendo pagamento no prazo 

legal, fica isento de custas e honorários advocatícios (art. 1.102c, 

parágrafo I, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 21 de novembro de 

2013. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACHO FLS. 73/76 – PARTE DISPOSITVA: Pelo exposto e atento às 

disposições do novo CPC, e considerando que não houve a triangulação 

processual, deixo de instaurar o incidente previsto nos art. 133 e seguinte 

do CPC, para desde já incluir no polo passivo da ação os sócios da 

pessoa jurídica. Comunique-se ao Distribuidor para as anotações devidas. 

Citem-se os réus para que efetuem o pagamento do débito, devidamente 

acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereçam embargos, tudo 

no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no 

mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o devedor 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertido que se no referido 

prazo não oferecerem embargos, o mandado de citação converter-se-á 

em título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no 

prazo legal, os réus serão isentos do pagamento de custas processuais, 

art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACHO FL. 101: Vistos etc... Proceda a busca de endereço dos Réus 

através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário. 

Após, cumpra-se o despacho de fls. 73/80, nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência supra, defiro 

o pedido de citação por edital, conforme requerido às fls. 57/58, este pelo 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. 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, 24 de outubro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 67271 Nr: 6898-31.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6898-31.2005

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Exequente, consignando as mesmas advertências.

Transcorrido o prazo, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 10042-03.2011.811.0015

 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: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 (...) Destacou que nos presente autos foi determinada a expedição de 

carta precatória para a oitiva da testemunha Alceu para a comarca de 

Sorriso/MT, contudo, até a presente data não foi expedida a referida carta 

precatória. Deste modo, requereu “o aproveitamento do testemunho que 

s e r á  c o l h i d o  n o s  a u t o s  d a  c a r t a  p r e c a t ó r i a  n º 

1005486-16.2018.8.11.0040”, tendo em vista que embora as ações 

possuam partes distintas, versam sobre os mesmos fatos, ou seja, “a 

suposta baixa germinação das sementes produzidas pela Requerida”.É o 

relato do necessário.Decido.Para que se possa pensar em prova 

emprestada, que nada mais é do que uma espécie do gênero “prova 

documental” (art. 212, II, do CC), faz-se imperioso que essa prova, 

emprestada de outro processo, tenha sido colhida mediante o devido 

processo legal, ou seja, obedecendo todas as formalidades do 

contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, 

caso contrário, a prova emprestada não terá valor probante.Ademais, é 

imprescindível para sua aceitação que a parte contra quem a prova é 

produzida tenha participado da colheita da prova (contraditório), além de 

que para a sua validade é necessário que haja identidade de partes.Dito 

isso, verifico que no processo nº 9181-17.2011.8.11.0015, consta como 

parte Evandro André Pellenz e Sementes Selegrãos Ltda, e nestes autos, 

Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda e Sementes Selegrãos 

Ltda, ou seja, não há identidade de partes. Por essas razões, 

considerando que a parte contra quem a prova será produzida não estará 

presente na audiência de oitiva da testemunha, e atento ao principio do 

contraditório e ampla defesa, indefiro o pedido de fls. 896/898. Cumpra-se 

a decisão de fls. 893/894.Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1010371-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO MAURO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010371-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ARNO MAURO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA 

SA Vistos, etc...  Considerando que a ação de nº 

1002525-41.2017.811.0007, que tramita pela 2ª Vara de Alta Floresta foi 

distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da 

conexão existente entre as ações, uma vez que nos referidos autos 

encontram-se executando o contrato discutido no presente feito, incidindo, 

portanto, o disposto no art. 55, § 2º, I do CPC. De acordo com o art. 58 do 

novo CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o 

primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. 

Pelo exposto, declino da competência em favor da 2ª Vara de Alta 
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Floresta, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada ao 

processo nº 1002525-41.2017.811.0007. Proceda-se as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010539-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASX TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010539-53.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO RÉU: ASX TRANSPORTES LTDA 

Vistos, etc. Simone Kristina Moreno Ceolatto ingressou com a presente 

ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios c/c 

tutela de urgência em face de ASX Terraplenagem,Transporte e Locações 

Ltda. A requerente aduz que alugou à requerida, mediante contrato 

escrito, o imóvel comercial sito à rua Colonizador Ênio Pipino, nº 3901, 

Setor Industrial Norte, na cidade de Sinop-MT, pelo valor de R$ 8.000,00 

até maio de 2017, e dessa data em diante o aluguel seria de R$ 10.000,00, 

com término previsto para 10 de junho de 2018. Alega que o contrato 

encontra-se vencido, e assim foi renovado automaticamente por prazo 

indeterminado, conforme art. 56, parágrafo único da Lei do Inquilinato. Por 

fim, esclarece que a requerida não vem pagando os acessórios 

decorrentes do contrato, tais como IPTU e Taxa de Lixo dos anos de 2017 

e 2018, no importe de R$ 35.555,15, razão pela qual busca a tutela deste 

Juízo. DECIDO Conforme alegado na inicial, a requerida/locatária não vem 

pagando os acessórios da locação, tais como IPTUs e Taxas de Lixo 

referentes aos anos de 2017 e 2018. A falta de pagamento dos aluguéis e 

acessórios da locação nos casos em que não há fiador ou outra garantia, 

possibilita a obtenção da liminar de despejo, conforme preconiza o art. 59, 

§1º, IX da Lei nº 8.245/1991. Compulsando os autos, verifico que não há 

qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/1991 no 

contrato de locação firmado entre as partes, ID. 16187833, razão pela qual 

concedo a liminar para determinar que a requerida/locatária desocupe o 

imóvel no prazo de 15 dias. Cite-se a requerida/locatária para que 

conteste a ação no prazo legal, consignando no mandado que ela poderá 

elidir a liminar de desocupação se, dentro do prazo de 15 dias, pagar a 

totalidade do valor devido à locadora, mediante depósito judicial, conforme 

disposto no art. § 3º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991. Decorrido tal prazo e 

não sendo paga a dívida, intime-se o requerente para que preste caução 

no valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) conforme estabelece 

o § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO – 

DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO 

PREVISTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 8.245/91 – RECURSO 

PROVIDO.Conceder-se-á liminar para desocupação do imóvel em quinze 

dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que 

prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 

Inteligência do artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991. (AI 69239/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS – LOCAÇÃO COMERCIAL – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO 

CONCEDIDA MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PRETENSÃO À 

ISENÇÃO DESTA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 59, § 1º, 

IX, DA LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Na ação de despejo de imóvel comercial, fundada na falta 

de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá 

ser concedida inaldita altera pars, desde que seja prestada caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel e de que o contrato esteja 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. Inteligência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 

8.245/91. (AI 72545/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

16/10/2014) Lavrado o termo de caução, expeça-se o competente 

mandado de despejo e, intime-se a autora para que permita que a locatária 

retire, dentro do prazo de cinco dias, todos os seus pertences. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007351-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES (RÉU)

MARIA AMELIA COSER LOYOLLA RODRIGUES (RÉU)

PAGANINI CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

ANTONIO RODRIGUES FILHO (RÉU)

RAQUEL APARECIDA MARCOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007351-52.2018.811.0015 INTIMAÇÃO do REQUERIDO 

para em cinco dias manifestar sobre pedido de extinção juntado em 

09/11/2018. Sinop-MT, 3 de dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FRANCISCA DE ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002571-06.2017.8.11.0015. “Ante a alegação constante 

da impugnação à contestação, concedo ao requerente o prazo de dez 

dias para juntar extratos bancários do período referente às contratações, 

a fim de demonstrar que o aludido valor não foi creditado em seu favor 

pelo requerido. Após, manifeste-se o requerido em dez dias. Por fim, ante 

a presença de interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público e 

conclusos para sentença.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007891-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007891-03.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta por DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI em 

face de BANCO BRADESCO S/A, alegando que possui duas contas 

poupanças junto ao banco requerido, nas quais realizou depósitos de 

valores até o ano de 1992. Aduz que, em 03/07/2018, procurou a 

instituição financeira solicitando informações acerca dos valores 

poupados, oportunidade em que foi informada que as contas estavam 

inativas e desprovidas de saldos. Relata que requisitou extratos das 

movimentações bancárias, porém, foram negados. Pugna pela concessão 

da tutela de urgência para que seja liberada a quantia correspondente a 

50% (cinquenta por cento) dos valores depositados nas suas contas 

poupanças, com juros e correção monetária. DECIDO. Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC/2015, 
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DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

de hipossuficiência e documento dos Ids 14525194/14647968. 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. Com tais 

considerações, verifico, no caso vertente, que é de rigor o indeferimento 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que 

ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do 

artigo 300 do CPC/2015. Analisando os documentos juntados à inicial, 

verifico que a requerente não se desincumbiu de comprovar de forma 

satisfatória as alegações exordiais, ante a ausência de documentos 

comprovando a existência de valores depositados em contas poupanças 

de sua titularidade junto ao requerido. Ademais, através dos documentos 

dos Ids 14648347/14647528, não se pode afirmar que os valores 

permaneceram depositados nas contas poupanças da requerente até a 

presente data, o que demanda dilação probatória. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). Grifei. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Cite-se a parte requerida para que preste contas ou ofereça 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 550, 

“caput”, do CPC. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme §2º, do artigo 550, do CPC. Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do feito, com fulcro no art. 1.048, inciso I, 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005153-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENI ANTONIO FERONATTO (RÉU)

TERESINHA MILANI FERONATTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005153-76.2017.8.11.0015 No Id 15569776, a parte 

autora pugna pelo parcelamento das custas processuais. Todavia, 

verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido em 22/06/2017. 

Ademais, da aludida decisão, a parte autora interpôs recurso de agravo 

de instrumento em 13/07/2017, o qual não foi conhecido, em 18/07/2017 

(n. 1007041-28.2017.8.11.0000). Outrossim, do referido acórdão, foi 

interposto agravo regimental, o qual não possui efeito suspensivo. Se não 

bastasse, foi julgado desprovido em 22/09/2018. Assim, verifica-se que 

decorreu tempo necessário para que a parte autora organizasse recursos 

para o pagamento das custas e taxa judiciárias, notadamente quando os 

documentos apresentados não comprovam a insuficiência momentânea. 

Desse modo, indefiro o pedido de parcelamento das custas processuais 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo de 

suspensão deferido no id 15752202. Nos termos da legislação vigente, 

INTIMO A PARTE REQUERENTE para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. SINOP, 

3 de dezembro 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002180-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R A SIGNOR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO J L SIMON - EPP (RÉU)

ADEMIR MORAES GARCIA (RÉU)

ATELMO DEFENDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos n.º 1002180-17.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO com pedido de 

tutela de urgência, proposta por R A SIGNOR TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME em face de MARCELO J. L. SIMON ME, ATELMO 

DEFENDI e ADEMIR MORAES GARCIA, alegando que, em 10/12/2017, o 

veículo da requerente se envolveu em acidente de trânsito, por culpa 

exclusiva dos requeridos, uma vez que seus veículos invadiram a pista 

contrária, causando-lhe danos materiais e morais. Assim, pugna pela 

concessão da tutela de urgência, a fim de proceder à restrição de 

transferência dos veículos causadores do acidente, ante a inércia dos 

requeridos em arcarem com os prejuízos. DECIDO: O artigo 300 do CPC 

(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. Com tais considerações, verifico que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que 

ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do 

artigo 300 do CPC. Neste aspecto, ressalto que o Boletim de Ocorrência (Id 

12350592) concluiu que: “No dia 10/12/2017, às 16:00hs, a equipe PRF foi 

acionada para atender um acidente ocorrido na BR 163, km 1055, sentido 

crescente, no município de Guarantã do Norte/MT. Chegando ao local, foi 

verificado que o mesmo se encontrava desfeito. O acidente, uma 

“COLISÃO LATERAL”, envolveu os veículos Mercedes Benz/Busscar de 

placa APH7855, V2; e um Mercedez Benz/axor 2444 s, de placa AUA 

0920, V1, acoplado aos semi-reboques de placas AXN2552/MT e 

AXN2553/MT, ambos da marca Randon. Através dos vestígios, bem como 

orientações dos danos (esfregões e amolgamentos) deixados nos 

veículos, constatou-se que o V1, (caminhão) se deslocava no sentido 

Guarantã do Norte para Matupá, e V2, (ônibus) seguia sentido contrário; 

quando, ao se aproximarem ocorreu uma colisão transversal entre ambos. 

Constatou-se que V1, (caminhão) ao deparar-se com uma ondulação 

transversal sobre a via, acionou os freios abruptamente, o que ocasionou 

um deslocamento de seu segundo semi-reboque de placa AXN2552, para 

a pista contrária, vindo esta a atingir a lateral esquerda do V2, (ônibus) 

que transitava em sentido contrário. Obs: 1- Velocidade regulamentar no 

local é de 60 km/h; 2 – No local havia uma ondulação transversal (quebra 

molas) não sinalizado com placa de advertência A-18, no sentido 

Guarantã do Norte – Matupá. 3 – Quanto as condições ambientais, estas 

era de céu nublado, e havia sinais de ter havido precipitação pluviométrica 

no momento do acidente; 4- O condutor de V2 foi submetido ao teste de 

alcoolemia, com resultado de 0,00mg/l de ar alveolar. 5- O condutor de V1 

não fez teste de ar alveolar por estar hospitalizado, 5- Local desfeito pela 

Polícia Militar, que chegou no local antes da PRF, com o intuito de evitar 
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acidentes mais graves, tendo em vista a periculosidade do local”. A 

conclusão do boletim de ocorrência não é documento suficiente a 

comprovar a culpa da parte requerida, de modo que se faz necessária a 

instrução probatória para demonstrar a probabilidade do direito invocado 

na inicial. Ademais, a requerente alegou que a restrição dos veículos se 

faz necessária em razão do risco ao resultado útil do processo, mas tal 

alegação é insuficiente, nesta fase de cognição sumária, para o 

deferimento da medida, uma vez que não há demonstração nos autos que 

os veículos sejam os únicos bens dos requeridos e que estes não tenham 

condições de arcar com eventual condenação futura. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULOS E IMÓVEIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. INDEFERIMENTO. Não estando presentes os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC, inviável o deferimento do pedido 

antecipatório formulado pelo agravante. Ausência de elementos 

concretos, em sede de cognição sumária, a apontar a responsabilidade 

pelo evento danoso. Inexistência de indicativos de insolvência dos réus ou 

que os mesmos estejam se desfazendo de seu patrimônio objetivando 

frustrar eventual indenização. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068403195, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Julgado em 25/02/2016).” (TJ-RS - AI: 70068403195 RS, Relator: 

Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 25/02/2016, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/03/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

DANOS ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. RESTRIÇÃO JUDICIAL 

DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA. Para a concessão da tutela antecipada, 

necessária a presença dos pressupostos insertos no art. 273 do CPC. 

Mera alegação de culpa, não respaldada por qualquer prova inequívoca e, 

ademais, tratando-se de pedido de tutela antecipada que visa apenas a 

garantir futura eventual execução, sem que, nem ao menos, esteja 

justificado o receio de insuficiência patrimonial da ré para honrar eventual 

condenação, injustificada a concessão da medida. SEGUIMENTO NEGADO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70068541044, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 07/03/2016).” (TJ-RS - AI: 

70068541044 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 07/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/03/2016). Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA. Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 24/01/2019, às 

17h30min, 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 a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000074-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KELLY DIAS LANES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA APARECIDA FLORES OAB - RO3111 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KP ADMINISTRACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA. (RÉU)

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (RÉU)

 

Processo n. 1000074-19.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre as 

correspondências de citação devolvidas, em cinco dias. Sinop, 03 de 

dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008839-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO MARCONDES MOZOROVICZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico e dou fé que em virtude de não haver tempo hábil 

para cumprir a decisão de id. 15380977, a audiência de conciliação foi 

redesignada para o dia 21/03/2019, às 13h, a ser realizada pelo Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. 

SINOP, 3 de dezembro 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010590-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN OAB - MT17354/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THIAGO HENRIQUE BIDOIA (TESTEMUNHA)

GABRIEL CONTER DE SAO JOSE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010590-64.2018.8.11.0015 Ante o ofício de ID nº 

16588689, redesigno a audiência de conciliação instrução e julgamento 

para o dia 20/02/2019, às 14h00min, a ser realizada por este Juízo. 

Intimem-se. Notifique-se o MP.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010590-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN OAB - MT17354/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THIAGO HENRIQUE BIDOIA (TESTEMUNHA)

GABRIEL CONTER DE SAO JOSE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010590-64.2018.8.11.0015 Ante o ofício de ID nº 

16588689, redesigno a audiência de conciliação instrução e julgamento 

para o dia 20/02/2019, às 14h00min, a ser realizada por este Juízo. 

Intimem-se. Notifique-se o MP.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO D AGOSTINI (EXECUTADO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (EXECUTADO)

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (EXECUTADO)
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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 dos Mandados de intimação dos 

executados da indisponibilidade dos ativos financeiros, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007088-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CARIOCA TONDINELLI OAB - PR57471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007088-54.2017.8.11.0015 A requerida, na contestação 

do Id 13145551, pugnou pela denunciação à lide do Estado de Mato 

Grosso, aduzindo ser o responsável pelo débito, diante do contrato de 

gestão nº 006/SES/MT/2012, bem como ante o 3º Termo Aditivo e 4º 

Aditivo, no qual pactuaram que todas as despesas decorrentes do período 

de intervenção, bem como as despesas apuradas a maior no período de 

fevereiro a agosto/2016, seriam pagos pelo Estado. Verifico que assiste 

razão à requerida, tendo em vista que a requerente pretende o 

recebimento de valores referentes aos medicamentos e outros produtos 

médico-hospitalares fornecidos à requerida nos meses de fevereiro a 

setembro de 2016. (Ids 8045643/8046239). Outrossim, os documentos dos 

Ids 13145624/13145668 demonstram que a requerida celebrou contrato de 

gestão nº 006/SES/MT/2012 com o Estado de Mato Grosso para 

administrar o hospital requerido, o qual teve vigência entre julho/2012 a 

dezembro/2017. Além disso, entre novembro/2014 e janeiro/2016, a 

requerida sofreu intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso, por 

meio do Decreto nº 2.588/2014 e 27/2015, período em que os atos de 

gerenciamento, operação e execução das ações passaram a ser 

realizados pelo interventor nomeado. No 3º Termo Aditivo (cláusula 

quarta) e 4º Termo Aditivo (cláusula segunda) do Contrato de Gestão, foi 

pactuado que as despesas decorrentes do período da intervenção 

(novembro/2015 a janeiro/2016), seriam arcadas pelo Estado de Mato 

Grosso, bem como as despesas apuradas a maior no período de fevereiro 

a agosto/2016. Assim, observa-se que os períodos dos valores cobrados 

são inclusos naqueles que são também de responsabilidade do Estado de 

Mato Grosso, de modo que, aplica-se o disposto no artigo 125, inciso II, do 

Código de Processo Civil. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

Ação de obrigação de fazer – Denunciação à lide – Contrato de parceria 

em loteamento - Responsabilidade civil decorrente do contrato – Trata-se 

de hipótese de cabimento de denunciação à lide, pois presente cláusula 

em contrato prevendo expressamente o dever de indenizar, incidindo a 

hipótese prevista no inciso III do artigo 70 do CPC/73, atual artigo 125, II, do 

NCPC - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJ-SP 

20839447020178260000 SP 2083944-70.2017.8.26.0000, Relator: Ponte 

Neto, Data de Julgamento: 30/08/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 30/08/2017). Grifei. Desse modo, defiro o pedido de 

denunciação à lide do Estado de Mato Grosso e determino a remessa dos 

autos à Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a qual é 

competente para processar e julgar a demanda. Altere-se no sistema PJE, 

incluindo o Estado de Mato Grosso como denunciado à lide. Em seguida, 

remetam-se os autos ao Juízo competente. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON TOSHIO HASHIMOTO (RÉU)

LUZIA CABREIRA HASHIMOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 171105 A parte autora, no Id 14747607, opôs embargos 

de declaração, alegando erro material na decisão do Id 14327814, uma 

vez que deferiu o parcelamento das custas processuais e taxa judiciárias 

em 06 (seis) parcelas sucessivas, devendo a primeira ser paga até o dia 

01/08/2018, porém, a decisão foi publicada somente em 14/08/2018, 

quando já havia vencido o prazo. Pugna pela readequação do início do 

prazo para o recolhimento das parcelas e a liberação do parcelamento 

junto ao sistema de emissão de guias do TJMT. No Id 14855706, foi juntado 

acordo celebrado entre as partes, pugnando pela homologação judicial. 

DECIDO: Verifico que não assiste razão os embargantes, tendo em vista 

que não há que se falar em erro material na decisão do Id 14327814, uma 

vez que foi proferida em 23/07/2018, concedendo o prazo de até 

01/08/2018 para os embargantes recolherem o pagamento da primeira 

parcela das custas e taxa judiciárias. Por outro lado, verifica-se que a 

intimação da parte autora acerca da aludida decisão foi feita pela 

Secretaria da Vara, em 10/08/2018, mediante publicação em 14/08/2018, 

ou seja, após o vencimento da primeira parcela. Contudo, os requerentes 

não recolheram nenhuma das parcelas, sendo que já se venceram quatro. 

Neste ponto, para liberação do parcelamento junto ao sistema bastaria que 

fosse feita essa solicitação à gestora judicial, como é de praxe. Ademais, 

verifica-se que as partes firmaram acordo no Id 14855657, pactuando que 

as custas remanescentes serão pagas pela parte autora. Insta destacar 

que custas remanescentes (artigo 90, §3º, do CPC), não se confundem 

com as custas principais do processo, as quais são recolhidas no ato da 

distribuição, de modo que, para a homologação do acordo é imprescindível 

o pagamento das custas processuais. Outrossim, em relação ao acordo, 

tratando-se de imóvel que é objeto de inventário judicial, no qual existem 

incapazes, o ato de disposição do bem depende de autorização do juízo 

do inventário e manifestação do Ministério Público, na condição de curador 

dos incapazes, na forma do que estabelece o art. 619 do Código de 

Processo Civil. A propósito: “E M E N T A: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – ACORDO – INVENTARIANTE E ADMINISTRADOR 

PROVISÓRIO – OITIVA DOS HERDEIROS NECESSÁRIA –ARTIGOS 613, 

614 E 619, CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os 

poderes conferidos ao inventariante e ao administrador provisório não são 

ilimitados, pois, nessa condição necessário a autorização judicial e a 

ciência dos interessados para a prática de determinados atos. Inteligência 

dos arts. 618 e 619, do CPC/15” (TJMT – Terceira Camara de Direito Privdo 

- Número Único: 1010276-03.2017.8.11.0000, Classe: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - 

ALVARÁ PARA AUTORIZAÇÃO DE PORCENTAGEM DE IMÓVEL - 

ALIENAÇÃO ANTECIPADA - ART. 992 DO CPC - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

alienação de bem do Espólio no curso do processo de inventário é medida 

excepcional, de forma que somente ocorre nas hipóteses de perecimento 

do bem ou necessidade de apuração dos haveres em benefício do 

Espólio. É necessária, ainda, a concordância dos herdeiros, a expedição 

de alvará judicial e o recolhimento do Imposto de Transmissão de Causa 

Mortis (ITCD). Inexistindo nos autos justificativa bastante para que se 

promova à venda do imóvel, em detrimento da correspondente partilha e 

não tendo sido demonstrada a utilidade da alienação do bem, é devida a 

manutenção da decisão de primeiro grau.” (TJ-MG - AI: 

10702100024802001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 

Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 03/04/2014). Deste modo, não é possível a 
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homologação do acordo somente mediante a anuência do inventariante e 

do curador da incapaz, sendo necessária a devida autorização do juízo do 

inventario, mediante alvará e após parecer do Ministério Público. Assim, 

diante do lapso temporal decorrido desde a intimação da parte autora sem 

que esta tivesse efetuado o recolhimento de nenhuma das parcelas das 

custas e taxa judiciárias, bem como considerando a petição de acordo, 

intime-se aparte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder: a) 

ao recolhimento INTEGRAL das custas e taxa judiciárias; b) apresentar o 

respectivo alvará de autorização para a formalização do acordo que visa 

a disposição do bem imóvel, bem como para que o valor auferido seja 

depositado na conta informada. Após, conclusos para homologação do 

acordo. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON TOSHIO HASHIMOTO (RÉU)

LUZIA CABREIRA HASHIMOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 171105 A parte autora, no Id 14747607, opôs embargos 

de declaração, alegando erro material na decisão do Id 14327814, uma 

vez que deferiu o parcelamento das custas processuais e taxa judiciárias 

em 06 (seis) parcelas sucessivas, devendo a primeira ser paga até o dia 

01/08/2018, porém, a decisão foi publicada somente em 14/08/2018, 

quando já havia vencido o prazo. Pugna pela readequação do início do 

prazo para o recolhimento das parcelas e a liberação do parcelamento 

junto ao sistema de emissão de guias do TJMT. No Id 14855706, foi juntado 

acordo celebrado entre as partes, pugnando pela homologação judicial. 

DECIDO: Verifico que não assiste razão os embargantes, tendo em vista 

que não há que se falar em erro material na decisão do Id 14327814, uma 

vez que foi proferida em 23/07/2018, concedendo o prazo de até 

01/08/2018 para os embargantes recolherem o pagamento da primeira 

parcela das custas e taxa judiciárias. Por outro lado, verifica-se que a 

intimação da parte autora acerca da aludida decisão foi feita pela 

Secretaria da Vara, em 10/08/2018, mediante publicação em 14/08/2018, 

ou seja, após o vencimento da primeira parcela. Contudo, os requerentes 

não recolheram nenhuma das parcelas, sendo que já se venceram quatro. 

Neste ponto, para liberação do parcelamento junto ao sistema bastaria que 

fosse feita essa solicitação à gestora judicial, como é de praxe. Ademais, 

verifica-se que as partes firmaram acordo no Id 14855657, pactuando que 

as custas remanescentes serão pagas pela parte autora. Insta destacar 

que custas remanescentes (artigo 90, §3º, do CPC), não se confundem 

com as custas principais do processo, as quais são recolhidas no ato da 

distribuição, de modo que, para a homologação do acordo é imprescindível 

o pagamento das custas processuais. Outrossim, em relação ao acordo, 

tratando-se de imóvel que é objeto de inventário judicial, no qual existem 

incapazes, o ato de disposição do bem depende de autorização do juízo 

do inventário e manifestação do Ministério Público, na condição de curador 

dos incapazes, na forma do que estabelece o art. 619 do Código de 

Processo Civil. A propósito: “E M E N T A: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – ACORDO – INVENTARIANTE E ADMINISTRADOR 

PROVISÓRIO – OITIVA DOS HERDEIROS NECESSÁRIA –ARTIGOS 613, 

614 E 619, CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os 

poderes conferidos ao inventariante e ao administrador provisório não são 

ilimitados, pois, nessa condição necessário a autorização judicial e a 

ciência dos interessados para a prática de determinados atos. Inteligência 

dos arts. 618 e 619, do CPC/15” (TJMT – Terceira Camara de Direito Privdo 

- Número Único: 1010276-03.2017.8.11.0000, Classe: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - 

ALVARÁ PARA AUTORIZAÇÃO DE PORCENTAGEM DE IMÓVEL - 

ALIENAÇÃO ANTECIPADA - ART. 992 DO CPC - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

alienação de bem do Espólio no curso do processo de inventário é medida 

excepcional, de forma que somente ocorre nas hipóteses de perecimento 

do bem ou necessidade de apuração dos haveres em benefício do 

Espólio. É necessária, ainda, a concordância dos herdeiros, a expedição 

de alvará judicial e o recolhimento do Imposto de Transmissão de Causa 

Mortis (ITCD). Inexistindo nos autos justificativa bastante para que se 

promova à venda do imóvel, em detrimento da correspondente partilha e 

não tendo sido demonstrada a utilidade da alienação do bem, é devida a 

manutenção da decisão de primeiro grau.” (TJ-MG - AI: 

10702100024802001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 

Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 03/04/2014). Deste modo, não é possível a 

homologação do acordo somente mediante a anuência do inventariante e 

do curador da incapaz, sendo necessária a devida autorização do juízo do 

inventario, mediante alvará e após parecer do Ministério Público. Assim, 

diante do lapso temporal decorrido desde a intimação da parte autora sem 

que esta tivesse efetuado o recolhimento de nenhuma das parcelas das 

custas e taxa judiciárias, bem como considerando a petição de acordo, 

intime-se aparte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder: a) 

ao recolhimento INTEGRAL das custas e taxa judiciárias; b) apresentar o 

respectivo alvará de autorização para a formalização do acordo que visa 

a disposição do bem imóvel, bem como para que o valor auferido seja 

depositado na conta informada. Após, conclusos para homologação do 

acordo. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011390-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011390-29.2017.8.11.0015 Verifico que o executado 

foi devidamente citado para o cumprimento da obrigação. Entretanto não 

foi efetuado o pagamento do débito, conforme certidão de ID nº 16638047. 

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR 

ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal ao 

apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0. Assim, DEFIRO o pedido de 

penhora de ativos financeiros em nome do executado ITACIARA MOTORS 

LTDA – CNPJ nº 02.345.431/0001-15, até o limite do crédito exequendo 

(R$12.318,53 - DOZE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E 

TRES CENTAVOS), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado 

o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008116-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)
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EMERSON DURVAL DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008116-23.2018.8.11.0015 Cuida-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR, proposta por MARCOS ANTÔNIO ALVES em face 

de JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS e EMERSON DURVAL DOS 

SANTOS, alegando que é credor dos requeridos da importância de 

R$339.155,25 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos), referente ao “Instrumento Particular de 

Contrato de Confissão de Dívida”, o qual lhe foi cedido pelo credor original, 

José dos Santos Neto. Sustenta que esgotou todas as formas de receber 

amigavelmente e que os executados se encontram em estado de 

insolvência, diante do registro de diversas ações judiciais. Assim, pugna 

pela concessão da tutela , cautelar de arresto de bens dos executados, 

necessários para garantia da dívida. DECIDO. Primeiramente, verifica-se 

que o feito foi distribuído em sigilo. Entretanto, não há requerimento para 

que o processo tramite em sigilo, bem como não estão presentes as 

hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, razão pela qual, retire-se o 

sigilo lançado no sistema. O Código de Processo Civil prevê o cabimento 

da tutela provisória, fundamentada na urgência ou na evidência, 

estabelecendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294 do 

CPC). Conforme dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, por sua vez, 

dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Além disso, em se tratando de ação de execução, 

o arresto encontra previsão no artigo 830 do CPC, in verbis:“Art. 830. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução.” No caso, verifica-se que, em 

21/07/2014, os executados celebraram com José dos Santos Neto o 

Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida, referente a 

1.762,00 (um mil setecentos e sessenta e duas) arrobas de boi gordo, 

com vencimento em 06/11/2015. Na cláusula 01 do contrato, pactuaram a 

conversão da obrigação em dinheiro, tendo por base o valor da arroba de 

boi gordo praticado pela FAMATO, na praça de Juara/MT, na data do 

vencimento (Id 14774891). Ademais, consta que José dos Santos Neto 

cedeu o título ao exequente, mediante instrumento particular de cessão de 

direitos. (Id 14774891). Assim, o exequente, aduzindo a inadimplência e o 

estado de insolvência dos executados, pretende a concessão da tutela de 

urgência de natureza cautelar de arresto de bens dos executados 

necessários para garantia da dívida. Ocorre que o exequente não 

demonstrou a presença do risco de dano, uma vez que não comprovou 

que os executados não possuem bens suficientes para o pagamento do 

débito e a alegação da existência de ações judiciais em face de um dos 

executados não é suficiente para demonstrar o estado de insolvência. 

Outrossim, insta salientar que a consequência lógica do processo de 

execução é a expropriação patrimonial dos executados, isto porque, em 

caso de não serem encontrados os executados, serão arrestados bens 

tantos quantos bastem para garantia da execução ou, sendo localizados, 

se não pagarem a divida, serão penhorados bens para garantia da 

obrigação. A mais recente doutrina assim define o arresto: “O arresto 

executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela 

penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do 

Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua 

concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade 

da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a 

frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. 

Segundo, porque o arresto executivo é realizado ‘ex officio’ pelo oficial de 

justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, 

porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o 

que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, Ed. 

Juspodivm, 8ª edição - 2016, p. 1.151). Deste modo, tratando-se de ação 

de execução de titulo extrajudicial, o executado será citado para pagar o 

débito ou as providências de arresto ou penhora serão efetivadas pelo 

Oficial de Justiçade posse do mandado, como prescreve o artigo 827 e 

seguintes, do CPC. Ademais, o exequente pode se valer da averbação 

premonitória, conforme permite o atual estatuto processual civil. Deste 

modo, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar. Citem-se os 

executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a 

garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). Não paga a dívida no prazo legal, deverá o 

Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 

841 do Novo Código de Processo Civil. Se o Oficial de Justiça não 

encontrarem os executados, arrestar-lhe-ás tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do 

CPC/2015. Cientifiquem-se os executados de que poderão, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se oporem à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). Poderão os devedores, ainda, no prazo aludido 

no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008116-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE 

AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 

16824861, em cinco dias. SINOP, 3 de dezembro 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008461-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA NOGUEIRA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008461-86.2018.8.11.0015 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-MT, 3 de dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007160-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA SCHMIDEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007160-07.2018.8.11.0015 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-MT, 3 de dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006441-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006441-25.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) da parte 

autora para em quinze dias impugná-la. Sinop-MT, 3 de dezembro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 201770 Nr: 4323-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS ROSA BUSTAMANTE, JOSÉ 

GUILHERME ROSA BUSTAMANTE, PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, 

MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE, ANA CRISTINA OSORIO 

BUSTAMANTE, ANDREYA MONTI OSORIO BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Gabriela Balbinot dos 

Anjos - OAB:18077/O

 Manifeste-se o exequente, em dez dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003310-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE ANDERSEN BALLAO OAB - PR08351 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1003310-76.2017.8.11.0015 BALI ÓTICAS LTDA EPP, 

devidamente identificada e representada nos autos, ingressou com a 

presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA em face do 

MULTICRÉDITO – PROMOTORA DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA alegando 

que firmou com a requerida contrato de crediário garantido, para garantia 

de pagamento das vendas realizadas pela requerente, no caso de 

inadimplência dos compradores, mediante subrrogação do crédito. Afirma 

que, durante os anos de 2015 e 2016, a empresa requerida deixou de 

ressarcir à requerente a importância de R$35.889,98 (trinta e cinco mil, 

oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), sob a 

justificativa de que a empresa requerente não alimentou corretamente o 

sistema com os dados dos consumidores. Sustentou que a requerida 

cobrou indevidamente taxas, impostos e repasses, que somam a 

importância de R$37.241,03 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e um 

reais e três centavos). Requereu, em tutela antecipada, a abstenção da 

requerida em inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como a abstenção de cobrar ou receber créditos referentes 

aos anos de 2015 e 2016. Por fim, postulou pela rescisão do contrato e 

pela condenação da requerida ao pagamento da importância de 

R$52.186,02 (cinquenta e dois mil reais, cento e oitenta e seis reais e dois 

centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, vieram os documentos 

de Id nº. 5584589 a 5584722. O pleito de tutela antecipado foi indeferido, 

conforme decisão de Id nº. 5871363. Inconformado, a requerente interpôs 

recurso de agravo de instrumento (Id nº 6098085), o qual foi desprovido 

(Id nº. 9296183). Devidamente citada (Id nº. 6751966), a requerida 

apresentou contestação no Id de nº. 9075622, alegando que a requerida 

deixou de ressarcir ao requerente a importância de R$6.316,39 (seis mil, 

trezentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), em 2015, e a 

importância de R$17.793,26 (dezessete mil, setecentos e noventa e três 

reais e vinte e seis centavos), em 2016, haja vista que a requerente não 

cumpriu as disposições contratuais, como envio de duplicatas no prazo de 

10 (dez) dias, aprovação da venda, falta de documentação do 

consumidor, etc. Afirmou que os valores descontados na fatura são 

referentes a remuneração dos serviços prestados pela requerida e 

reajuste da variação da inadimplência dos consumidores. Por fim, 

sustentou não estarem presentes os pressupostos para indenização por 

danos morais, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito. Juntou os 

documentos de Id nº. 9075788 a 9075824. A requerente apresentou 

impugnação à contestação, refutando os argumentos da defesa, sob a 

justificativa de que tendo a empresa requerida garantido a venda a prazo 

no crediário não pode posteriormente se negar a ressarcir a empresa 

requerente (ID nº. 9286374). A decisão de ID nº. 9421478 determinou que 

as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que 

a requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide (Id nº. 9442285). 

A requerida, por sua vez, postulou pela produção de prova oral e pericial 

(Id nº. 9655393). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre 

anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso 

I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, dispensando a produção 

de prova oral e pericial pleiteada pela requerida. Com efeito, tanto a prova 

oral quanto a perícia, neste caso, são desnecessárias, haja vista que a 

questão posta na inicial se resolve com a análise do contrato firmado entre 

as partes. Nesse sentido: “[...] A revisão dos contratos exige apenas a 

análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição dos valores, se cabível, 

demanda apenas cálculo aritmético, de modo que não prospera a alegação 

de cerceamento de defesa, já que desnecessária a perícia contábil, eis 

que constam dos respectivos contratos quais encargos são devidos e a 

revisão das cláusulas contratuais só de depende de conferência jurídica 

de sua legalidade”. [...] (Ap 12965/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2012, Publicado no DJE 

05/12/2012). Outrossim, verifica-se que trata-se de ação de revisão 

contratual c/c pedido de restituição de valores supostamente cobrados 

indevidamente pela requerida e indenização por danos morais alegados 

pela empresa requerente. Insta salientar que o caso será analisado sob a 

ótica do Código Civil, notadamente porque não é o caso de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a parte requerente não 

se qualifica como destinatária final, uma vez que o contrato entabulado 

pelas partes foi realizado para incrementar a atividade empresarial da 

requerente. Desta feita, sendo patente a ausência da relação de consumo 

no caso sub judice, enseja a adoção do princípio da obrigatoriedade dos 

contratos. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL - COMPRA E VENDA DE 

SEMENTES DE MILHO PARA O PLANTIO - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - NÃO-APLICAÇÃO - PRECEDENTES – REEXAME DE 

MATÉRIA-FÁTICO PROBATÓRIA - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. I - Os autos dão conta tratar-se de compra e venda 

de sementes de milho por produtor rural, destinadas ao plantio em sua 

propriedade para posterior colheita e comercialização, as quais não foram 

adquiridas para o próprio consumo. II - O entendimento da egrégia 

Segunda Seção é no sentido de que não se configura relação de consumo 

nas hipóteses em que o produto ou o serviço são alocados na prática de 

outra atividade produtiva. Precedentes. [...] (STJ – 3ª Turma – Resp 
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1132642/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

MASSAMI UYEDA – j. 05/08/2010 - DJe 18/11/2010)”. Grifei. Ademais, 

denota-se que as partes celebraram, em 30/10/2013, o contrato de 

crediário garantido por parcela, de nº. D112CR, no qual a requerida 

ofereceu aval às vendas realizadas pela requerente, assegurando a 

liquidação no respectivo prazo, de acordo com as disposições 

contratuais, subrrogando-se no direito da requerente de cobrar os 

consumidores inadimplentes (Id nº. 9075788). O contrato prevê que, para 

que as vendas realizadas pela requerente aos consumidores sejam 

garantidas pela requerida, aquela deveria observar as disposições 

contratuais para envio da documentação, bem como adimplir mensalmente 

a contraprestação devida à requerida. Neste ponto, verifica-se que o 

contrato crediário garantido por parcela, em seu aditivo II – Regras 

Operacionais, cláusula “III - DO RESSARCIMENTO DAS DUPLICATAS”, item 

nº.3, estabelece que: “A MULTICRÉDITO não acatará para ressarcimento 

das duplicatas que: a) Não contenham foto no cadastro do CONSUMIDOR 

conforme exigido no processo de habilitação e avaliação do mesmo; b) 

Sejam entregues fora do prazo para envio pela condição “Prazo Máximo 

para Envio das Duplicatas após Lançadas a Crédito e Liquidação”, 

conforme ADITIVO I. c) Apresentarem rasuras ou adulterações e/ou não 

correspondam ao valor exato da nota fiscal de uma efetiva operação 

comercial de venda ou serviços entre o USUÁRIO e CONSUMIDOR; d)Não 

atendam aos requisitos das Cláusulas II e IV deste ADITIVO; e) Tenham 

seus valores diferentes dos autorizados originalmente pelo SISTEMA; f) 

Tenham sido protestados pelo USUÁRIO; g) Sejam frutos de fraude 

envolvendo empregados ou quaisquer outras pessoas relacionadas ao 

USUÁRIO; h) Não seja gerada e registrada eletronicamente pelo SISTEMA 

no momento da autorização; i) A entrega na MULTICRÉDITO for feita fora 

dos dias e horários de atendimento bancário; j) Contenham divergências 

ou falta assinatura; k) Contrariem, de alguma forma, per si ou na formação 

de uma operação de venda, o disposto no Contrato e nos ADITIVOS I e II; 

m) O CONSUMIDOR não reconhecer a compra ou alegar distrato comercial 

por parte do USUÁRIO” (Id nº.9075870); Com tais considerações, 

verifica-se que não assiste razão à requerente, notadamente porque os 

documentos colacionados nos Id de nº. 9075800 a 9075813 demonstram 

que a requerente deixou de encaminhar à requerida a documentação 

necessária para solicitar o ressarcimento das vendas realizadas aos 

consumidores, uma vez que encaminhou fichas com fotos irregulares, 

sem comprovante de residência do consumidor, sem a assinatura do 

consumidor ou, ainda, sem o comprovante da operação realizada. Além 

disso, vislumbra-se dos aludidos documentos, que alguns pedidos de 

ressarcimento realizados pela requerente foram feitos fora do prazo de 10 

(dez) estabelecido pelas partes, no Aditivo I – Condições específicas, item 

“ressarcimento e repasse” (Id nº. 9075870). Ademais, denota-se dos 

extratos mensais de Id nº. 5584633 a 5584722, que a requerente era 

informada mensalmente acerca das compras não avalizadas pela 

requerida, por conta da documentação insuficiente ou encaminhada fora 

do prazo. Nessa senda, considerando que a requerente não comprovou o 

envio da documentação que era devida, de forma correta e dentro do 

prazo estipulado em contrato, não lhe é assegurado o direito, já que o 

ônus da prova lhe competia. A propósito: “[...]AUSÊNCIA DE PROVA. 

ÔNUS DA AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PROVA 

DOCUMENTAL TRAZIDA PELA RÉ QUE AFASTA A VEROSSIMILHANÇA 

DA NARRATIVA INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007988082, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 27/09/2018)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007988082 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 27/09/2018, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/10/2018). Desta forma, não tendo a requerente cumprido fielmente com 

a entrega da documentação, não há que se falar em direito de 

ressarcimento das vendas inadimplidas pelos consumidores durante os 

anos de 2015 e 2016, no importe de r$35.889,98 (trinta e cinco mil, 

oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), haja vista 

que não foram avalizadas pelas requerida. Neste aspecto, aplicável o 

artigo 476 do Código Civil: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento 

da do outro”. Ademais, verifica-se que a requerida se insurgiu contra os 

encargos cobrados pela requerida a título de taxas e impostos. Neste 

ponto, vislumbra-se que o contrato crediário garantindo por parcela, 

firmado entre as partes, em sua cláusula “IV – DOS PREÇOS E TAXAS” 

dispõe que: “1. No primeiro faturamento do USUÁRIO será cobrado Taxa 

de Avaliação corresponde a todos produtos de venda até então ativados, 

conforme valores definidos no ADITIVO I (Taxa de Avaliação). Nos 

faturamento seguintes será cobrado Taxa de Avaliação específica para 

novos pontos de vendas que forem sendo ativados, mês a mês. 2. Para 

cada avaliação cadastral e de crédito de Proponente, será cobrada Taxa 

de Avaliação do Proponente (TAP), definida no ADITIVO I”; 3. Por cada 

operação de venda aprovada, não aprovada ou cancelada será cobrada 

Taxa de Gestão Operacional (TGO), definida no ADITIVO I; 4. Será 

cobrada Taxa de Serviço Básicas (TSB) sobre o valor da venda 

avalizada, conforme definida no ADITIVO I; [...]”. Outrossim, a cláusula “V 

– REPASSE DA VARIAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA”, em seu item de nº. 4 

dispõe que a requerente “deverá arcar com os tributos e as contribuições 

sociais e encargos que incidam ou venham incidir sobre o valor faturado, 

inclusive ISS, PIS, COFINS ou outro tributo, contribuição ou outro encargo 

dessa natureza, de acordo com o estabelecido nas legislações tributárias 

federal, estadual e municipal”. Analisando os extratos mensais de 

crediário colacionados no Id nº. 5584628 a 5584717 verifica-se que os 

encargos cobrados pela requerida (taxas e impostos), foram previamente 

pactuados pelas partes, não tendo a requerente comprovado que os 

aludidos encargos implicam em onerosidade excessiva ou em desequilíbrio 

contratual. Ademais, verifica-se que os valores cobrados a título de taxa 

de serviço básica (TSB), Taxa de avaliação do Proponente (TAP), Taxa de 

Gestão Operacional (TGO), bem como dos impostos, não foram 

excessivos, tampouco destoam da realidade, inexistindo cláusulas que 

imponham a requerente ônus excessivo ou desproporcional. Além disso, 

denota-se que a requerente sequer especificou em que implicaria a 

abusividade dos aludidos encargos, tendo impugnando-os de forma 

genérica. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação denominada declaratória 

de nulidade e Revisional de cláusulas inscritas em contratos cumulada 

com pedido de adjudicação compulsória e repetição de indébito. [...] E o 

devedor só se forra dos efeitos do inadimplemento pagando ou 

depositando em juízo a integralidade dos valores segundo o contrato de 

que se pede a revisão. Justifica-se a improcedência da ação e da 

apelação diante da ausência de qualquer documento ou cálculo que 

especifique com exatidão a discordância dos demandantes com os 

valores cobrados, limitando-se a questionar ou a impugnar genericamente 

o contrato e a sentença, que prevalecem. Apelação cível a que se nega 

provimento”. (Apelação Cível Nº 70075170779, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS. Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 

11/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075170779 RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Data de Julgamento: 11/10/2017, Vigésima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017) Por fim, 

verifica-se que a requerente postulou pela condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. In casu, denota-se que não 

restou comprovada nenhuma conduta irregular perpetrada pela requerida 

que pudesse macular o nome ou a honra objetiva da empresa requerente, 

razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais. A 

propósito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA 

POR PESSOA JURÍDICA - PROBLEMAS DECORRENTES DE 

MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTABILIDADE DE TELEFONES - 

DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - APELAÇÃO PROVIDA - 

SENTENÇA REFORMADA. A ação de indenização tem por pressuposto a 

demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não 

verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório. No caso de 

condenação por danos morais para pessoas jurídicas, necessária se faz, 

salvo algumas exceções - como ocorre nos casos de indevida 

negativação e/ou protesto de pessoa jurídica (AgInt no AgRg no AREsp 

572925/SP) ou, ainda, de uso indevido de marca (REsp 1327773/MG) - a 

demonstração efetiva do resultado lesivo da honra objetivo, boa fama, da 

pessoa jurídica, vale dizer, há que ser demonstrado, de forma concreta, o 

abalo moral eventualmente sofrido pela empresa. (Ap 40981/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)” (TJ-MT - APL: 

00091059220128110003409812018 MT, Relator: DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012189-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. A. (AUTOR(A))

B. G. P. B. (AUTOR(A))

R. R. P. B. (AUTOR(A))

B. D. P. B. (AUTOR(A))

L. N. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO OAB - MT0016135A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. B. (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: 

1012189-72.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 12.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: 

Sim/Não. [Fixação] Parte Autora: ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO e outros 

(4) Parte Ré: LAUCIDIO DOS SANTOS BARBOSA Certifico que, em 

cumprimento a determinação de I.D. 11870816, designo audiência de 

tentativa de conciliação para realizar-se no dia 21 de Janeiro de 2019, as 

13h30min, 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, 28 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: 1006414-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA RIBEIRO DE MORAIS OAB - MG121395 (ADVOGADO(A))

RAFAEL DOMINGUES GUIMARAES OAB - MG113204 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (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: 

1006414-76.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 80.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Reconhecimento / Dissolução] Parte Autora: 

SANDRA MARIA ROSINKE Parte Ré: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 12718097, designo 

audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no dia 11 de 

Fevereiro de 2019, as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07, 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, 29 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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009625-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DARTORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009625-86.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Intime-se 

a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo comprovar a união estável 

existida entre a requerente e o “de cujus”, bem como esclarecer acerca 

dos demais herdeiros mencionados na certidão de óbito Id. 15633631 - 

Pág. 1, sendo o caso, incluí-los no polo ativo, oportunidade em que deverá 

regularizar a representação processual de todos e juntar digitalização 

legível e adequada de todos os documentos pessoais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. 2. Cumprida a determinação do parágrafo 

anterior, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 30 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011156-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. S. S. (REQUERENTE)

FRANCINEIDE SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERBSON GONCALVES SARTORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011156-13.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Nomeio inventariante a representante da requerente FRANCINEIDE SILVA 

DE ABREU. 3. Intime-se a inventariante, por meio de seus advogados, para 

cumprimento das disposições dos artigos 660 e seguintes do CPC, 

juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento do feito, as certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal em nome do “de cujus”. 4. Cumprida a determinação acima, vista 

aos Ministério Público. 5. Após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 30 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito >

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007743-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVORI NEORI NARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVY DIAS MARQUES OAB - MS5828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA DOMIN NARDINO (INVENTARIADO)

ANGELO NARDINO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1007743-89.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Recebo a 

emenda a exordial de ID. 15497365 - Pág. 1. 2. Nomeio inventariante IVORI 

NEORI NARDINO,. 3. Intime-o da nomeação, bem como para que preste 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 
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(cinco) dias. 4. Prestado o compromisso, intime-o para que apresente as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser 

lavrado termo circunstanciado. 5. Apresentada as primeiras declarações e 

lavrado termo circunstanciado, citem-se as partes não representadas, 

bem como intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, se manifestem sobre as primeiras declarações, nos termos do artigo 

627 do Código de processo Civil. 6. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para decisão. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 03 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito >

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011485-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CLOTH FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(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 

#1011485-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PATRICIA CLOTH FERREIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando que a 

PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da 

ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em razão de sua 

IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – Sendo assim, em 

sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do CPC/2015, INTIME-SE a 

parte AUTORA, por intermédio de seus ADVOGADOS, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, devendo trazer aos autos; a) a 

RESPOSTA à SOLICITAÇÃO acostada em Id. Num. 16765156. Pois, em que 

PESE o AUTOR estar DEVIDAMENTE REGULADO, NÃO HÁ nos autos 

DOCUMENTO de RESPOSTA do ente público ao PROCEDIMENTO pleiteado, 

seja indicando a INDISPONIBILIDADE em fornecer o procedimento ou seu 

AGENDAMENTO. RESSALTA-SE que, em que pese o autor ter 

apresentado a REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA, não resta DEMONSTRADO 

o POSICIONAMENTO do ENTE PÚBLICO diante da SOLICITAÇÃO do 

procedimento. Consoante prescreve o artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, 

do Provimento nº 02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o 

Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da 

ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, 

devido ao ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto 

custo, mas fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de 

Saúde -, de forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença 

do interesse processual, verificar a documentação que comprove ter o 

autor o pedido administrativo”. III – Com o aporte, CONCLUSO para 

deliberações quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011154-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL DA SILVA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (ORDENADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

 

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 

#1011154-43.2018.8.11.0015 ORDENANTE: JOAO MIGUEL DA SILVA 

ORDENADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189635 Nr: 11061-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENIO VARGAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 47-48 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 46 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 88102 Nr: 5523-24.2007.811.0015

 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: PEDRO PAULO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 113-120 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 111-112 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193023 Nr: 14749-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO GOMES DAS NEVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 233-235 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 230-232 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 231, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182851 Nr: 3828-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDSON DE ALBUQUERQUE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 182-185 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 180-181 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 181, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230757 Nr: 6083-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY TRIVILIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 156-158 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 154-155 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 155, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 154747 Nr: 13504-02.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR JARDIM CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 28-30, verifica-se que um a 

Executada sequer foi citada da presente demanda, eis que a CARTA de 

CITAÇÃO de fls. 14/verso, retornou pelo motivo de “Endereço Insuficiente” 

razão pela qual INDEFIRO, por ora, o PEDIDO de PENHORA ON-LINE;

 II – Sendo assim, inicialmente, DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para que, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o ENDEREÇO 

ATUALIZADO da parte EXECUTADA para NOVA TENTATIVA de CITAÇÃO 

pelo CORREIO, nos termos do artigo 246, inciso I, do CPC/2015;

 III – Com o aporte, CITE-SE a parte Executada na forma do artigo 8º, inciso 

I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 
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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.

Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação.

Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

IV - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261179 Nr: 4394-66.2016.811.0015

 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: ALCEU ZÓIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 329/341, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 121096 Nr: 275-72.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACHINSKI & CIA LTDA - EPP, NELI TEREZINHA 

DORE BACHINSKI, ALAN EDWARD BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 19, verifica-se que um dos 

Executados sequer foi citado da presente demanda, eis que a CARTA de 

CITAÇÃO de fls. 16/verso, retornou pelo motivo de “Não Procurado” razão 

pela qual INDEFIRO, por ora, o PEDIDO de PENHORA ON-LINE;

 II – Sendo assim, inicialmente, DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para que, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o ENDEREÇO 

ATUALIZADO da parte EXECUTADA para NOVA TENTATIVA de CITAÇÃO 

pelo CORREIO, nos termos do artigo 246, inciso I, do CPC/2015;

 III – Com o aporte, CITE-SE a parte Executada 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.

Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação.

Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

IV - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173470 Nr: 8678-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 246-249 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 243-245 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 244, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244536 Nr: 14782-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRÇO FELICIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 143-145 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 141-142 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 142, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 
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CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 156327 Nr: 14269-70.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. FLORES - SERVIÇOS E COMERCIO, 

ROGÉRIO PEREIRA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 31-33, verifica-se que os Executados 

sequer foram citados da presente demanda, eis que as CARTAS de 

CITAÇÃO de fls. 14/verso e 15/verso, retornaram pelo motivo de 

“Endereço Insuficiente” razão pela qual INDEFIRO, por ora, o PEDIDO de 

PENHORA ON-LINE;

 II – Sendo assim, inicialmente, DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para que, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o ENDEREÇO 

ATUALIZADO da parte EXECUTADA para NOVA TENTATIVA de CITAÇÃO 

pelo CORREIO, nos termos do artigo 246, inciso I, do CPC/2015;

 III – Com o aporte, CITE-SE a parte Executada 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.

Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação.

Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

IV - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010630-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR CAVAGLIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010630-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALTAIR CAVAGLIERI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Defiro o 

PEDIDO de Id. Num. 16827806, por conseguinte, DETERMINO o BLOQUEIO 

na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser efetivado no 

valor do menor ORÇAMENTO, o apresentado pelo HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOIS PINHEIROS e DR. LYNTON MORETTI STOPPA (Id. 

Num. 16246791). 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 o HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS 

PINHEIROS e o DR. LYNTON MORETTI STOPPA (Id. Num. 16246791), para 

que REALIZE o procedimento cirúrgico de que necessita o AUTOR 

“ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO” e, informe no prazo mais 

exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 54.350,00 (cinquenta e quatro mil 

trezentos e cinquenta reais) 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011385-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ERVINO OST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (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.: 1011385-70.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 08:35, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST CPF: 814.090.521-68, MAURO ERVINO OST CPF: 593.108.121-68, 

TIAGO GALLAS CPF: 029.094.201-24 Endereço do promovente: Nome: 

MAURO ERVINO OST Endereço: AVENIDA DOS IPÊS, 227, FUNDOS, 

JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-080 Endereço do promovido: 

Nome: OI S.A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Sinop, 

Segunda-feira, 03 de Dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011159-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (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.: 1011159-65.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 08:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. AILTON FUSTINONI CPF: 

330.544.328-66, JOSE CARLOS DA SILVA CPF: 979.544.629-00, GEISA 
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LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF: 041.539.551-83 Endereço do 

promovente: Nome: JOSE CARLOS DA SILVA Endereço: RUA VALDIR 

DOERNER, n 321, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-521 

Endereço do promovido: Nome: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO 

BRASIL LTDA. Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES 

JÚNIOR, n 700, 5 Andar, - ATÉ 996 - LADO PAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04542-000 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1005627-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON TEICHEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração 

com poderes de receber e dar quitação, para expedição de Alvará Judicial 

ou indique em qual evento a mesma fora juntada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003063-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração 

com poderes de receber e dar quitação, para expedição de Alvará Judicial 

ou indique em qual evento a mesma fora juntada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010131-96.2017.8.11.0015

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:

MANOEL VIEIRA DE LIMA (RÉU)

 

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.: 1010131-96.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 13:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CRISTINA BURATO CPF: 

037.582.201-14, CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP CPF: 

26.565.655/0001-09 Endereço do promovente: Nome: CAVAGNOLI E 

LAVARDA LTDA - EPP Endereço: Av. dos Primeiros, Q 21/22, Distrito Nova 

Fronteira, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 MANOEL VIEIRA DE LIMA 

CPF: 964.696.841-49 Endereço do promovido: Nome: MANOEL VIEIRA DE 

LIMA Endereço: Rua Santa Catarina, Nova Fronteira, TABAPORÃ - MT - 

CEP: 78563-000 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011061-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELIA LEAO DE SOUSA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 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.: 1011061-80.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 09:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA CPF: 014.436.941-93, WELIA LEAO DE SOUSA BORBA CPF: 

994.166.031-04 Endereço do promovente: Nome: WELIA LEAO DE SOUSA 

BORBA Endereço: RUA VENEZA, RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - 

CEP: 78555-404 Endereço do promovido: Nome: VERBO ESCOLA DE 

IDIOMAS LTDA - EPP Endereço: RUA DAS CAVIÚNAS, 2116, - DE 1385 A 

2197 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-098 

Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1008281-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANDRE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

AMANDA DE AVILA OAB - MT23333/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (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.: 1008281-70.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 15:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. AMANDA DE AVILA CPF: 

018.541.061-80, LEANDRO ANDRE ARAUJO DOS SANTOS CPF: 

035.149.381-64, JESSICA BRUNO AGUIAR CPF: 051.024.311-88 Endereço 

do promovente: Nome: LEANDRO ANDRE ARAUJO DOS SANTOS 

Endereço: AVENIDA SENADOR JONAS PINHEIRO, Q. 06 L. 16-B, - DE 1502 

A 99998 - LADO PAR, JARDIM DAS AZALÉIAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-616 Endereço do promovido: Nome: EDNAMAR ARANTES MIRANDA 

52774708168 Endereço: AC BOM JESUS DE GOIÁS, 746, AVENIDA 

FREDERICO SARAIVA 633, SETOR CENTRAL, BOM JESUS DE GOIÁS - GO 

- CEP: 75570-970 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1009734-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE AGNER TESSMANN (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.: 1009734-03.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 
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designada para 23/01/2019 10:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADRIANO SCOMPARIN CPF: 

016.633.951-28, IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME CPF: 

18.377.433/0001-26 Endereço do promovente: Nome: IMOBILIARIA 

TARUMA LTDA - ME Endereço: AVENIDA DOS TARUMÃS, 1455, - DE 1207 

A 1625 - LADO ÍMPAR, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-062 

LUIZ FELIPE AGNER TESSMANN CPF: 056.135.091-40 Endereço do 

promovido: Nome: LUIZ FELIPE AGNER TESSMANN Endereço: RUA DAS 

AZALÉIAS, 1319, - DE 745/746 A 1399/1400, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-078 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1006676-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO RICARDO GALVAO (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.: 1006676-26.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 10:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EUCLESIO BORTOLAS CPF: 

361.534.781-15, ISAEL SOARES CPF: 011.742.321-10 Endereço do 

promovente: Nome: ISAEL SOARES Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 940, - 

DE 799/800 A 1159/1160, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-006 ERICO RICARDO GALVAO CPF: 039.991.481-10 Endereço do 

promovido: Nome: ERICO RICARDO GALVAO Endereço: RUA DAS 

TAMAREIRAS, 1008, - DE 863/864 A 1328/1329, JARDIM BOTÂNICO, 

SINOP - MT - CEP: 78556-064 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1000877-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO CRISTINO SOARES (REQUERIDO)

COMERCIO DE MADEIRA DAMATA LTDA - 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.: 1000877-65.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ALUISIO FELIPHE BARROS CPF: 

020.517.751-41, GUIDO JOSE WALKER EIRELI CPF: 15.329.241/0001-56 

Endereço do promovente: Nome: GUIDO JOSE WALKER EIRELI Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 1593, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-477 Endereço do promovido: Nome: COMERCIO DE 

MADEIRA DAMATA LTDA - ME Endereço: RUA JAMAICA, S/N, KM 1,9 

MADEIREIRA BOM JESUS, SETOR RURAL, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 Nome: ANSELMO CRISTINO SOARES Endereço: RUA 

JAMAICA, S/N, KM 1,9 MADEIREIRA BOM JESUS, SETOR RURAL, 

MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 Sinop, Segunda-feira, 03 de 

Dezembro 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: 1000875-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - 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.: 1000875-95.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 13:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ALUISIO FELIPHE BARROS CPF: 

020.517.751-41, GUIDO JOSE WALKER EIRELI CPF: 15.329.241/0001-56 

Endereço do promovente: Nome: GUIDO JOSE WALKER EIRELI Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 1593, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-477 ROGERIO FREITAS DE SOUZA CPF: 949.669.741-00 

Endereço do promovido: Nome: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA CHICO MENDES, S/N, CENTRO, CARLINDA 

- MT - CEP: 78587-000 Nome: ROGERIO FREITAS DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA CHICO MENDES, S/N, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008010-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON NOBRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1008010-61.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 13:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ERLI HENRIQUE GARCIA CPF: 

293.549.848-86, CLEVERSON NOBRE DE OLIVEIRA CPF: 049.968.221-12 

Endereço do promovente: Nome: CLEVERSON NOBRE DE OLIVEIRA 

Endereço: Avenida Projetada 04, SEM NUMERO, Belvedere Residencial, 

SINOP - MT - CEP: 78559-592 Endereço do promovido: Nome: ODAIR JOSE 

SILVA CORRETOR - ME Endereço: AVENIDA DAS ITAÚBAS, 3718, - DE 

3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-284 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010257-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RESERVA CELESTE - 

SETOR 01 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANI DE MELO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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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.: 1010257-15.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 13:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. BIANCA LARISSA SBRUZZI 

PAZETO CPF: 905.693.181-49, ASSOCIACAO DE MORADORES DO 

RESIDENCIAL RESERVA CELESTE - SETOR 01 CPF: 27.326.993/0001-42, 

ERLI HENRIQUE GARCIA CPF: 293.549.848-86 Endereço do promovente: 

Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RESERVA 

CELESTE - SETOR 01 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, s/n, LOTE 

CHÁCARA 102, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO, SINOP - MT - CEP: 

78559-165 TATIANI DE MELO CPF: 029.944.659-06 Endereço do 

promovido: Nome: TATIANI DE MELO Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 

Rua 5, quadra 07, lote 02, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO, SINOP - MT - 

CEP: 78559-165 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1010407-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO REPORTAGEM FOTOGRAFICA LTDA - 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.: 1010407-93.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 13:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EUCLESIO BORTOLAS CPF: 

361.534.781-15, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 881.108.341-91 

Endereço do promovente: Nome: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 

Endereço: RUA DOS MOGNOS, 878, - DE 433/434 A 903/904, 

RESIDENCIAL VITÓRIA RÉGIA, SINOP - MT - CEP: 78555-098 Endereço do 

promovido: Nome: IMPACTO REPORTAGEM FOTOGRAFICA LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA LINCOLN, 176, MELVI, PRAIA GRANDE - SP - CEP: 

11712-320 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1013850-86.2017.8.11.0015

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:

COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA (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.: 1013850-86.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 13:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. S B REZENDE BATERIAS - EPP 

CPF: 32.982.381/0001-48, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 3901 A 4313 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-514 Endereço do 

promovido: Nome: COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA 

Endereço: AC SINOP, 415, COLONIZADOR ENIO PIPINO, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 Sinop, Segunda-feira, 03 de 

Dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006506-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELBIO ROBERTO VOLKWEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (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.: 1006506-20.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 14:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MANOELA DE SAO JOSE RAMOS 

CPF: 894.845.331-91, ELBIO ROBERTO VOLKWEIS CPF: 626.980.951-72 

Endereço do promovente: Nome: ELBIO ROBERTO VOLKWEIS Endereço: 

RUA DIRSON JOSÉ MARTINI, 912, - DE 636/637 A 1210/1211, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-168 Endereço do promovido: Nome: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Endereço: AVENIDA G, 3300, 

JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-250 Sinop, 

Segunda-feira, 03 de Dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006516-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ SAO JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (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.: 1006516-64.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 14:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MANOELA DE SAO JOSE RAMOS 

CPF: 894.845.331-91, ALVARO LUIZ SAO JOSE CPF: 331.602.609-68 

Endereço do promovente: Nome: ALVARO LUIZ SAO JOSE Endereço: 

RUA DAS NOGUEIRAS, 410, - ATÉ 423/424, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-240 Endereço do promovido: Nome: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 1112, - DE 885/886 A 

1303/1304, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-288 Sinop, 

Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1004378-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 
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78000-000 Processo n.: 1004378-27.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 15:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. THAIS RENATA DAMASO DOS 

REIS UMENO CPF: 014.274.031-47, CLEONICE ROSA DE SOUZA CPF: 

047.915.001-05 Endereço do promovente: Nome: CLEONICE ROSA DE 

SOUZA Endereço: RUA ALCIDES FAGANELO, Qd 05, Lt 04, JARDIM 

EUROPA, SINOP - MT - CEP: 78555-226 Endereço do promovido: Nome: 

CLARO S.A. Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, Setor Comercial Sul, 

Quadra 05, Edifício Embratel,, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 

Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006520-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO DESTEFANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (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.: 1006520-04.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 14:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MANOELA DE SAO JOSE RAMOS 

CPF: 894.845.331-91, FULVIO DESTEFANI CPF: 488.582.181-91 Endereço 

do promovente: Nome: FULVIO DESTEFANI Endereço: RUA COLONIZADOR 

ÊNIO PIPINO, 5295A, - DE 5087 A 6165 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-542 Endereço do promovido: Nome: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Endereço: AVENIDA 

THOMAZ ALBERTO WHATELY, s/n Lote 16, - DE 3801 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, JARDIM JÓQUEI CLUBE, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14078-550 

Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1004385-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1004385-19.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 23/01/2019 15:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. THAIS RENATA DAMASO DOS 

REIS UMENO CPF: 014.274.031-47, MARIA MARCIA SOUSA CPF: 

267.883.812-91 Endereço do promovente: Nome: MARIA MARCIA SOUSA 

Endereço: RUA CARLOS EDUARDO, 927, - DE 1221/1222 AO FIM, JARDIM 

SÃO PAULO, SINOP - MT - CEP: 78553-558 Endereço do promovido: Nome: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: GALERIA DOS 

ESTADOS, Quadra 05, Edifício Embratel, 2 andar,, ASA SUL, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70310-500 Sinop, Segunda-feira, 03 de Dezembro 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: 1004384-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEDIMA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de demanda ajuizada por KEDIMA 

MARQUES DOS SANTOS em face de AGUAS DE SINOP S.A na qual busca 

reparação por danos morais em razão de alegado corte indevido no 

fornecimento de água. Em sua petição inicial a parte Requerente afirmou 

que, após procedimento interno a parte Requerida teria verificado que 

houve a suspensão errônea do fornecimento de água, eis que o corte 

deveria ter sido feito na unidade de um de seus vizinhos. Por seu turno a 

parte Requerida negou que tivesse havido o corte e, portanto, inexistirem 

os danos morais pleiteados. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Durante a 

audiência de instrução (id nº 14128401) colheu-se o depoimento da parte 

Requerente (id nº 14128436) onde narrou os fatos contido na petição 

inicial; bem como, aduziu que teve que recorrer à vizinhos para tomar 

banho etc. Ainda, afirmou que em decorrência de sua rotina de trabalho, 

viajando para Cuiabá/MT para acompanhar pacientes, esta saia logo cedo 

e retornava à noite. Afirmou que em contato telefônico com preposta da 

parte Requerida, recebeu a informação de que não constava no sistema 

nenhum corte, bem como, em razão disso, não seria possível enviar 

equipe ao local. A seguir colheu-se o depoimento de duas testemunhas da 

parte Requerente: ERYK DA SILVA FILGUEIRAS (id nº 14128450) ao qual 

relatou que, em uma reunião de um grupo da igreja ao qual faziam parte, a 

parte Requerente chegou atrasada em decorrência do corte de água, 

informação obtida através de um amigo em comum, FERNANDO. Por fim, 

afirmou que este colega comentou, em tom de brincadeira, que o corte 

deveria ser para a residência deste e não para a residência da parte 

Requerente; SANDRA APARECIDA CAMARGO (id nº 14128462) a qual 

relatou que trabalha junto com a parte Requerente, explicando a rotina e 

horário do serviços; bem como, afirmou que durante o corte, por algumas 

vezes ela tomou banho no serviço. Colheu-se o depoimento de uma 

testemunha arrolada pela parte Requerida, VALDINEI GUEDES DE LIMA (id 

nº 14128479), funcionário da parte Requerida, que esclareceu não houve 

corte por débito, mas sim corte a pedido de um antigo morador por volta de 

agosto/2016, sendo que a atual moradora, ora parte Requerente, solicitou 

a religação. Em seu depoimento negou que tenha ocorrido corte em 

janeiro/2017, mas apenas vistoria no imóvel e que constatou violação do 

medidor, consistindo em ligação clandestina. Por fim, afirmou que as 

solicitações de suspensão são arquivadas e a religação é feita de forma 

virtual. Por fim, em audiência de continuação, colheu-se o depoimento da 

testemunha arrolada pela parte Requerente, ADRIANO TAVARES (id nº 

14128667), ao qual forneceu seu banheiro para a autora utilizar. Afirmou 

que o sobrinho deste residia no apartamento “kitnet” ao lado da parte 

Requerente e que ele desocupou o imóvel sem quitar a fatura, por isso a 

suspensão deveria ter sido direcionada para o hidrômetro deste e não da 

parte Requerente. Inicialmente destaca-se ser dever da parte Requerida 

em zelar pela correta cobrança e suspensão do fornecimento de água. 

Incorrendo em indiscutível falha na prestação do serviço quando esta 

procede a suspensão indevida do fornecimento de água. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSÃO ILEGAL 

INTERRUPÇÃO FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

ENCAMINHADAS PARA ENDEREÇO ERRÔNEO AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DANO MORAL CARACTERIZADO. É dever do fornecedor zelar 

pela veracidade e atualização de seus registros, adotando todas as 

medidas cabíveis para verificar a exatidão de seu procedimento de 

cobrança antes de proceder a medidas que possam acarretar danos ao 

consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem 

as relações de consumo Indenização fixada pelo Juízo a quo que se 

revela adequada a sanar de forma justa a lide Juros de mora corretamente 

fixados no patamar de 1% ao mês Manutenção do entendimento adotado 
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em Primeiro Grau. Negado provimento. (TJSP - APL: 

00301061720108260576, Relator: IVAN SARTORI, DÉCIMA TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2014 - grifo 

nosso). Por trata-se de bem essencial à vida humana e serviço de 

natureza pública, deve-se observar, por parte da concessionária de 

serviço especial atenção em sua atividade de suspensão no fornecimento. 

A prova colhida nos autos é suficiente para corroborar a tese autoral, 

tendo as testemunhas corroborado que esta teve o fornecimento de água 

suspenso, sendo necessário valer-se da ajuda de vizinhos e do próprio 

serviço para suprir sua higiene pessoal ao longo da semana. Os fatos 

narrados pela testemunha arrolada pela parte Requerida, poderia e 

deveria ter sido corroborados por prova documental, pois, ao que tudo 

indica, já era de conhecimento da ré ao tempo da apresentação da 

contestação. Não havendo prova da regular suspensão no fornecimento 

de água tem-se por ilícito tal ato ensejando o dever de repara o dano 

imaterial. Inclusive neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA EM UNIDADE HABITACIONAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA CONDUTA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O corte 

ilegal no fornecimento de água em unidade habitacional, levado a efeito, 

atinge a regra da continuidade na prestação do serviço e causa dano 

moral passível de indenização. […] (Acórdão n.869578, 

20140111560509ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 28/05/2015. Pág.: 304 - 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. 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. No que tange ao pedido de retratação escrita pela parte 

Requerida, não comporta acolhimento, visto que os fatos em litígio não 

possuem caráter personalíssimo; isto é, não tratou-se de ofensa à honra 

propriamente dita ou ainda, ofensa praticada em redes sociais quem 

necessite a devida retratação. Por fim, quanto 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. 

Ademais, Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 1.730,00 (um mil e setecentos e trinta reais) 

devidamente atualizado pelo INPC a partir dos efetivos pagamentos e com 

a incidência de juros legais a partir da citação; bem como 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010705-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR FRANCISCO ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010705-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELOIR FRANCISCO ALBERTI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado 

sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no 

CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. 

Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012629-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012629-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO HENRIQUE DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que já houve 

apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008806-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO MARQUETTO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008806-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ ALBERTO MARQUETTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 
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eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. Considerando que já houve apresentação das 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011107-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CAMARGO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011107-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARTA CAMARGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. Considerando que já houve apresentação das 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007217-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007217-59.2017.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDA PEREIRA 

HENRIQUE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013901-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TEGANHI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013901-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA TEGANHI 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RECEBO OS RECURSOS INOMINADO, eis que 

certificado suas tempestividades; 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. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SALDANHA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001678-78.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ SALDANHA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 
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presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013706-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ANTONIOLLI (REQUERENTE)

G. A. M. (REQUERENTE)

J. A. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDX ESPORTE E ENTRETENIMENTO S.A (REQUERIDO)

IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013706-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTA ANTONIOLLI, JOAO 

ANTONIO ANTONIOLLI REIS, GABRIEL ANTONIOLLI MATUDA REQUERIDO: 

CDX ESPORTE E ENTRETENIMENTO S.A, IMM ESPORTE E 

ENTRETENIMENTO LTDA Vistos, etc. 1. RECEBO OS RECURSOS 

INOMINADO, eis que certificado suas tempestividades; 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. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007331-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007331-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIRLEI APARECIDA DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 

OS RECURSOS INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004972-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004972-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LILIANE RANECO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CORREA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 
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1000993-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDILAINE CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Certifique-se sobre a 

tempestividade DO RECURSO INOMINADO, se tempestivo recebo; 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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005130-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRO MOACIR 

ALLEBRANDT REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 1 – 

CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade do RECURSO INOMINADO, se 

tempestivo, RECEBO; 2 - Considerando a alteração processual ocorrida no 

CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3 - Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício; 4 - 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; 5 - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008457-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MOREIRA DA SILVA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008457-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CATARINA MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012243-84.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012243-84.2015.8.11.0015. REQUERENTE: NELSON MULLER 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER, AYMORE Vistos, etc. 1 – 

CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade do RECURSO INOMINADO, se 

tempestivo, RECEBO; 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 - 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente as CONTRARRAZÕES no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; 5 - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES MICKAEL ALGAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000539-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JAMES MICKAEL ALGAYER 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO HENRIQUE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007026-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIO HENRIQUE MARQUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010655-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VITALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010655-93.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA VITALINA DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008437-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI DE SOUSA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(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))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008437-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSELEI DE SOUSA 

ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RECEBO OS RECURSOS INOMINADO, eis que 

certificado suas tempestividades; 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. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010543-39.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009068-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009068-36.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO MARA VIANA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE APARECIDA FAUSTINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002693-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIELE APARECIDA 

FAUSTINO DE AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013574-55.2017.8.11.0015

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:

LUCILENE LEAL DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013574-55.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUCILENE LEAL DA SILVEIRA Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a intimação 

por edital do executado, uma vez frustrada a tentativa via oficial de justiça 

(ID. 11942000). Pois bem. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 

do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese 

ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couberem, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. 

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Diante disso, verifica-se que no 

caso em apreço, ainda não foram esgotadas todos os meios para a 

citação ficta do executado, principalmente se tratando do último endereço 

fornecido pelo exequente, em que só houve a tentativa via oficial de 

justiça. Dessa forma, considerando que já houve a intimação do 

executado via oficial de justiça no último endereço declinado pelo 

exequente, INDEFIRO, por ora, o petitório retro, ao passo que DETERMINO: 

I – INTIME-SE o Exequente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte Executada, eis que restou infrutífera 

a citação e intimação, conforme pela certidão juntada aos autos, sob pena 

de extinção do processo. II – Restando frutífera a diligência alhures e 

ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 
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CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; III – Caso em que, infrutífera a diligência, tornem os autos concluso 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010948-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE ALMEIDA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010948-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SAULO DE ALMEIDA MATEUS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, etc. I - Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente o acordo lançado nos autos, sob pena de ter o montante 

da condenação acrescido de multa estipulada no acordo; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011522-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011522-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TASSIANA DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos, etc. I - Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu 

nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010589-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOZZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010589-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL BOZZ DE MORAES 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. I - Considerando que 

na presente demanda a reclamante pleiteia, em sede de tutela, a exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, 

extrato de negativação, emitida junto aos órgãos oficiais de consulta 

(CDL); II - Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004711-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANDRE SPINARDI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI DE FREITAS NORONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004711-13.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SERGIO ANDRE SPINARDI 

GONCALVES EXECUTADO: ELIANI DE FREITAS NORONHA Vistos, etc. I - 

Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente o acordo lançado nos autos, sob pena de ter o montante 

da condenação acrescido de multa estipulada no acordo; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013429-96.2017.8.11.0015

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:

ROBERTA LEMOS DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013429-96.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: ROBERTA LEMOS DUARTE Vistos, etc. Trata-se 

de petitório formulado pelo exequente, requerendo a intimação por edital 

do executado, uma vez frustrada a tentativa via A.R. Pois bem. De início, 

cumpre considerar o enunciado n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte 

redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, 

não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da 

referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não 

encontrado o devedor, observados, no que couberem, os arts. 653 e 654 

do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do 

Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação 

por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Diante disso, 

verifica-se que no caso em apreço, ainda não foram esgotadas todos os 

meios para a citação ficta do executado, principalmente se tratando do 

último endereço fornecido pelo exequente, em que só houve a tentativa via 

A.R. Dessa forma, considerando que já houve a intimação do executado 
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via oficial de justiça no último endereço declinado pelo exequente, 

INDEFIRO, por ora, o petitório retro, ao passo que DETERMINO: I – 

INTIME-SE o Exequente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte Executada, eis que restou infrutífera 

a citação e intimação, conforme pela certidão juntada aos autos, sob pena 

de extinção do processo. II – Restando frutífera a diligência alhures e 

ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; III – Caso em que, infrutífera a diligência, tornem os autos concluso 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006105-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTORINA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006105-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINO MARIN 

REQUERIDO: CASTORINA FARIAS Vistos, etc. I – Diante da petição de ID. 

15970482 CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. II – Mantenho os demais termos do 

despacho de ID. 15497375. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 3 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009001-71.2017.8.11.0015

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:

LUANA GRACIELA ROTH PROCAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009001-71.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUANA GRACIELA ROTH PROCAT Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por 

edital do executado, uma vez frustradas a tentativa por A.R e oficial de 

justiça. Pois bem. Decido. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 

do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese 

ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. 

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Pelo exposto, considerando que 

já houve tentativa de citação da parte executada por oficial de justiça, 

DEFIRO o postulado retro e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para 

CITAÇÃO da parte executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003056-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CARLOS NAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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. Compulsando os autos denota-se que as partes transigiram; 

Considerando a petição de ID 15133127 e ata da audiência de conciliação 

(id 14912849); INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 dias, se 

manifestem quanto o interesse em homologação do acordo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010432-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAROLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010432-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA CAROLO DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que as partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo acostado nos autos (ID. 16704253). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos, constato que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. À vista disso, determino o CANCELAMENTO da 

audiência de CONCILIAÇÃO anteriormente designada. Sem custas ou 

despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 3 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMOS (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. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB S.A. em face da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 350 de 428



sentença proferida no id nº 14746954 aduzindo em síntese OMISSÃO pela 

ausência de análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em 

sede de contestação. 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. A parte Requerida, ora 

Embargante, foi incluída no polo passivo desta demanda, sob o argumento 

de tratar-se da administradora da primeira parte Requerida, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I; 

contudo, em sede de contestação a parte Embargante negou tal vínculo, 

bem como trouxe aos autos prova em tal sentido. A primeira parte 

Requerida, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, é pessoa jurídica autônoma e legalmente 

capaz de responder por seu atos omissivos ou comissivos. Neste cenário 

não havendo nos autos nenhum elemento subjetivo hábil a demonstrar que 

a parte Embargante tenha, de qualquer modo, participado na inclusão do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes deverá ser 

acolhida a preliminar suscitada. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para 

ACOLHER a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA, passando o dispositivo 

sentencial a possuir a seguinte ementa e mantendo a sentença em todos 

os seus demais termos: “Ex Positis”, quanto à segunda parte Requerida, 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB S.A, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, CPC e 

quanto à primeira parte Requerida, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 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. 

Considerando que a parte Requerente apresentou Recurso Inominado no 

id nº 15469086, certifique-se a tempestividade e após retornem conclusos 

para o recebimento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009288-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome bem 

como quanto às diversas ligações de cobranças. 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, verifica-se nos autos que o suposto 

contrato de prestação de serviços colacionado pela Requerida possui 

assinatura divergente da do Requerente. Ainda, nota-se que o endereço 

onde foi confeccionado o contrato bem como realizadas as compras 

também diverge do endereço do Autor. 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 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 
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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, 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). 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: 1007132-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE 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. 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 

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: 1005258-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA GONCALVES (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. 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, 
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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 bem como telas de seu sistema interno com 

registros e informações e histórico de pagamentos, 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. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 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: 1008497-65.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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. 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 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. 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. 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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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. 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 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. 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. 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$ 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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 

síntese aduz o Requerente na petição inicial que realizou a renegociação 

de um débito junto à Reclamada. Em consulta aos órgãos de proteção ao 

crédito e verificou que seu nome ainda estava negativado pela Ré. A 

Requerida em sua defesa alegou que a negativação era devida, sustenta 

ainda ausência de prova quanto ao dano moral. Não havendo preliminares, 

nem vislumbrar questões de nulidade passo a análise do mérito. Os 

documentos anexados aos autos demonstrando o a renegociação dos 
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débitos, constituem prova inequívoca, cabendo ao Requerido demonstrar 

que este não ocorreu. O Requerente reconhece que pagou em atraso, 

portanto a negativação ora discutida era devida, não havendo prática de 

ato ilícito por parte da Requerida ao negativar o nome do Requerente, por 

referido débito. Contudo, o dano moral pela negativação não surge apenas 

quando esta é indevida, mas também quando esta, apesar de devida, 

mantem-se por tempo excessivo após o pagamento ou renegociação dos 

débitos em atraso. O art. 43, §3º, CDC estipula prazo de 05 (cinco) dias 

para os fornecedores procedam a correção de dados incorretos em 

bancos de dados, o que no presente caso, equivale a determinar a 

exclusão do nome do consumidor que quitou o débito. Neste sentido 

entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE ACORDO 

ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO 

CADASTRAMENTO. 1. A parte autora logrou êxito em comprovar que a 

inscrição foi realizada em 15/06/2010 (fl. 09), e que, posteriormente, 

obteve um crédito (decorrente de indenização por queima de aparelho) no 

valor de R$ 194,00, o qual a própria requerida compensou com o valor 

devido, conforme consta no documento da fl. 12, restando o valor de R$ 

52,14 que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a quitação do 

débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento expedido em 

28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção indevida do 

cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o qual dispensa 

a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em vista que a ré 

não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, 

apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia fazer por sua 

exclusiva vontade a compensação dos valores, esquecendo-se que foi 

ela mesma quem compensou. Com a quitação do débito a ré tinha a 

obrigação de promover a exclusão do nome do autor do cadastro do SPC, 

no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual entendimento das Turmas 

Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor fixado na origem, R$ 

1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis em casos semelhantes, não merecendo minoração. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004507331, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). In casu, o Autor realizou a 

renegociação da dívida em sendo que verifico no extrato carreado com a 

inicial que no dia 16/072018 o débito ainda estava inscrito. Portanto, não 

agiu com a devida diligência a Requerida após a renegociação dos valores 

pelo Requerente, cometendo ato ilícito passível de indenização. É sabido 

que a condenação em dano moral é baseda 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 pedagócio 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. Há de se considerar que o Requerente alegou utilizar a 

conta corrente cancelada para receber o salário, porém não trouxe aos 

autos qualquer prova neste sentido. 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. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar à parte 

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 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 Novo Código de 

Processo Civil. 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. 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: 1005490-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Aduz 

que adquiriu passagens aéreas da Companhia para viajar com sua filha 

menor, contudo ao tentar embarcar, foi impedido, sob a alegação da 

ausência de documento essencial para embarque de menor (RG) e, diante 

disso, só conseguiu embarcar após apresentar autorização judicial, 

gerando transtornos. . Pugna então, pela indenização de cunho moral. Em 

sede de contestação alega o Requerido culpa exclusiva da parte Autora 

pois não portava a documentação necessária para embarque do menor e 

ainda que todas as informações estavam a disposição da parte Autora no 

site da Requerida. É a síntese do necessário. Passo a análise do 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 em razão de culpa exclusiva da Requerente, contudo, 

compulsando os autos verifico que a parte Autora apresentou no momento 

do embarque a certidão de nascimento do menor. Nesse sentido, as 

regras para embarque de menor acompanhado pelos pais, em voo 

doméstico, estão contidas na Resolução nº 130/2009 da ANAC e, de 

acordo com o § 4º, I, deve ser apresentado um dos documentos previstos 

no caput do referido artigo OU certidão de nascimento do menor. In casu, 

o autor ao embarcar com seu filho estava de acordo com as regras 

previstas da Resolução da ANAC pois portava a certidão de nascimento 

do menor. Verifico que o 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. Restou comprovado que o 

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 
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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). 

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] 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$ 2.000,00, 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 a pagar a parte autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois 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: 1006949-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCO BATISTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1007339-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACHADO CANTANHEDE SANTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DE SOUZA SANTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por MARIA 

MACHADO CANTANHEDE SANTANA em face EDILSON DE SOUZA 

SANTO em razão da penhora “on line” de ativos financeiros em sua conta 

corrente (id nº 7225674 dos autos 8012067-71.2016.8.11.0015). Em sua 

petição inicial a parte Embargante aduziu que não figura como parte na 

relação jurídica existente entre a parte Embargada, EDILSON DE SOUZA 

SANTO, e a parte Requerida, RUBENIR FERREIRA SANTANA, nos autos nº 

8012067-71.2016.8.11.0015, motivo pelo qual não poderia ter seu 

patrimônio constrito. Em sua Impugnação a parte Embargada aduziu 

intempestividade dos Embargos e no mérito pela penhorabilidade dos 

valores em razão do casamento em regime de comunhão universal de 

bens entre a parte Requerida, RUBENIR FERREIRA SANTANA e a parte 

Embargante, MARIA MACHADO CANTANHEDE SANTANA. A arguida 

intempestividade não se verifica. Diversamente do alegado, o prazo 

previsto no art. 915, NCPC trata-se de prazo para a oferta dos Embargos à 

Execução, ou seja, da apresentação de defesa pelo Executado e que não 

se confunde com os Embargos de Terceiros, que estes, caracterizada 

como a defesa de terceiros que não integram a lide processual. Prescreve 

o art. 675, NCPC, , poderão ser opostos até 05 (cinco) dias após a 

adjudicação, por tal motivo, referidos Embargos de Terceiros são 

tempestivos. No mérito, razão não assiste à parte Embargante. Conforme 

comprovado no id nº 14336176 a parte Embargante é casada em regime 

de comunhã universal com a parte Requerida RUBENIR FERREIRA 

SANTANA e leciona o art. 1.667, CC: O regime de comunhão universal 

importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos 

cônjuges e suas dívidas passivas […]. Ainda a parte Embargante não 

comprovou nenhuma causa excludente da comunicação de bens prevista 

no art. 1.668, CC. Notadamente, a parte Embargante convive maritalmente 

com a parte Requerida desde 22.05.2004, sendo a Execução nº 

8012067-71.2016.8.11.0015 fundada em Nota Promissória emitida pela 
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parte Requerida em 15.02.2016, quando, portanto já vigorava a comunhão 

de bens entre estes. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência 

pátria atual. neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTAS 

BANCÁRIAS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. CASAMENTO EM REGIME DE 

COMUNHÃO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. DERAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70075971325, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/02/2018 - grifo nosso). 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA 

CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE 

PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO DEVEDOR. CASAMENTO REALIZADO 

SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. Na 

medida em que o executado e sua esposa estão casados sob o regime da 

comunhão universal de bens, quando há a comunicação de todos os bens 

presentes e futuros e de todas as dívidas passivas do casal, na forma do 

artigo 1.667 do Código Civil ("o regime de comunhão universal importa a 

comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas 

dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte"), afigura-se 

possível, no caso concreto, a investida sobre os bens da esposa - na 

hipótese, sobre valores depositados em sua conta bancária - para o fim 

de saldar o débito exequendo. Como consabido, o casamento havido sob 

o regime da comunhão universal de bens promove a fusão entre o 

patrimônio de cada um dos integrantes do casal, com a comunicação dos 

bens de cada um com o fim de formar um todo indivisível, a responder, 

como regra, pelas dívidas contraídas individual ou coletivamente. Em razão 

disso, inexiste óbice para que haja a penhora on-line requerida pela parte 

exequente, ora agravante, na conta bancária existente no nome da 

esposa do executado, possibilitando que eventual crédito existente sirva 

para saldar a dívida exequenda, no todo ou em parte. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70067387001, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado 

em 30/06/2016 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes Embargos de Terceiros mantendo a penhora efetivada no id 

nº 7225674 dos autos 8012067-71.2016.8.11.0015 e determinar o regular 

prosseguimento daqueles autos. Translade-se cópia da presente 

sentença aos autos nº 8012067-71.2016.8.11.0015. Após o trânsito em 

julgado da presente, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste 

Juízo, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE TEIXEIRA MAFRA OAB - SP280463 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem, eis que compulsando os autos 

verifica-se que houve inconsistências no trâmite processual. Pois bem, 

apenas para contextualizar a demanda, nos autos nº 

8010418-42.2014.8.11.0015, as partes Executadas, AZUL LINHAS 

AEREAS e CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE 

MARKETING foram condenadas solidariamente a pagarem à parte 

Exequente, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA, a importância 

original de R$1.100,66 (um mil e cem reais e sessenta e seis centavos) a 

título de danos materiais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais e, restituírem 31.000 pontos de DOTZ (id nº 2316041 daqueles 

autos). Transitado em julgado a sentença, a primeira Executada, AZUL, 

adimpliu voluntariamente a importância de R$ 3.675,42 (três mil e 

seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme 

id nº 2316048 daqueles autos; valor este liberado em benefício da parte 

Exequente conforme id nº 2316056 daqueles autos. Dando 

prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, a parte Exequente postulou 

pela penhora on line em face das Executadas (id nº 2316059 daqueles 

autos), o que restou concretizado no id nº 3011755 daqueles autos, 

havendo a penhora integral do saldo remanescente, R$ 11.023,67 (onze 

mil e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta 

corrente mantida pela primeira Executada, AZUL LINHAS AEREAS S.A, 

junto ao Banco Itaú Unibanco S.A, e transferido para a conta única. E, 

através do extrato de penhora do id supra (3011755 daqueles autos) 

percebe-se que as demais restrições foram desbloqueadas e não houve a 

efetiva penhora e remoção do ativo financeiro para a conta única. Neste 

diapasão, a parte Executada, CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SOLUCOES DE MARKETING, apresentou Embargos à Execução 

distribuídos sob o nº 1000294-51.2016.8.11.0015 em 29.09.2016; contudo, 

visando arguir excesso de execução a Embargante supra trouxe àqueles 

autos apenas o informativo oriundo de seu banco (id nº 2997007 destes 

autos) noticiando o bloqueio em 05.09.2016; todavia, em 08.09.2016, 

conforme extrato juntado no id nº 3011755, dos autos 

8010418-42.2014.8.11.0015, houve o desbloqueio. Desta forma, o 

desencontro de informações havido entre a instituição financeira e a parte 

Executada gerou um desencontro de informações que acabou por induzir 

em erro não apenas a parte Exequente, mas também este Juízo que, 

diante da concordância expressa da parte Exequente, prolatou a sentença 

de id nº 11791225 destes autos. Portanto, em observância aos princípios 

da economia processual, celeridade e segurança jurídica, observando-se 

ainda que a parte Exequente encontrava-se desasistida de advogado, 

entendo que a sentença proferida no id nº 11791225 dever ser anulada. E, 

por tais motivos, os Embargos à Execução opostos pela segunda parte 

Executada, CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE 

MARKETING, devem ser rejeitados, uma vez que não há constrição 

patrimonial de seus ativos financeiros, mas apenas em face da primeira 

Executada; implicando portanto em ausência de valores a serem 

restituídos a esta. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. Ainda, 

DETERMINO o cancelamento dos ALVARÁS, anteriormente determinados e 

que ainda esteja em aberto, para que não haja tumulto processual; bem 

como, INTIME-SE a parte Exequente, ora Impuganda, GRAZIELE CRISTINA 

TOBIAS DE MIRANDA, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, nos 

autos principais, 8010418-42.2014.8.11.0015, especificamente quanto ao 

valor de R$ 11.023,67 (onze mil e vinte e três reais e sessenta e sete 

centavos) penhorados exclusivamente da conta bancária da corré e 

devedora solidária AZUL LINHAS AEREAS S.A requerendo o que entender 

de direito sob pena de extinção do feito. Com fulcro no art. 55, parágrafo 

único, II da Lei nº 9.099/95 CONDENO a parte Embargante no pagamento 

de custas processuais. Transitada em julgado a presente, translade-se 

cópia da presente aos autos principais, 8010418-42.2014.8.11.0015, após 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161874 Nr: 9537-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Desaforamento de Julgamento->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 Código: 161874

Certidão

Certifico que, nesta data, entrei em contato com o causídico constituído 

pelo réu Vilmar Taffarel, Dr. Claudio Alves Pereira, por meio do telefone nº 

3531-2533, oportunidade em que o cientifiquei a respeito das certidões de 

fls. 2224 e 2243.

O referido é verdade.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas
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 Cod. Proc.: 215632 Nr: 15421-17.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de 

MARCÍLIO RIBEIRO, brasileiro, natural de São João do Caiua/PR, nascido 

em 26/12/1978, filho de Manoel José Ribeiro e Alice Gomes da Silva, 

quanto às infrações penais lhe imputadas na denúncia (artigo 129, §9º e 

artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal e artigo 

21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do 

Código Penal, todos com a incidência da Lei n. 11.340/06), com supedâneo 

no artigo 109, inciso VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal.Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e das despesas processuais.Após 

o trânsito em julgado desta sentença, comuniquem-se aos órgãos de 

informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a 

Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, 

inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu §1º.Notifique-se o 

Ministério Público.Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, do 

artigo 317, da CNGC/MT.Intime-se a advogada constituída, nos termos do 

artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 28 de novembro de 2018. 

Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 203581 Nr: 5835-53.2014.811.0015

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 Código Apolo 203581 – Lei Maria da Penha (L. 11.340/06)

Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de Urgência

Vistos.

Tratam-se os presentes autos de medidas protetivas de urgência 

requeridas por Terezinha D’avila Cortez Machado, em razão de supostos 

atos praticados por Marcílio Ribeiro, cujo pedido baseou-se no capítulo II 

da Lei n.º 11.340/06.

As medidas protetivas foram deferidas em 29.04.2014 (fls. 14/16) e as 

partes foram intimadas dos seus termos (fls. 19/20).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Na ação principal (Código Apolo nº 215632) foi prolatada sentença nesta 

data, perdendo a presente medida cautelar seu objeto.

Assim, denota-se que a presente medida serviu para resguardar a 

requerente. No entanto, exauriu-se com a sentença prolatada nos autos 

principais, sendo que a sua subsistência, depois de encerrado o processo 

principal, pode desvirtuar o seu caráter cautelar.

Posto isso, REVOGO as medidas concedidas às fls. 14/16 e JULGO 

EXTINTO este feito.

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de vezo.

Notifique o Ministério Público.

Publique-se. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC/MT.

Cumpra-se.

Sinop, 28 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304139 Nr: 10939-21.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O

 CERTIFICO E DOU FÉ NO QUAL INTIMEM-SE O ACUSADO E SEU 

(S)ADVOGADO(S).

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 210534 Nr: 11426-93.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER SILVEIRA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEILY SILVA SANTOS - 

OAB:14572

 Em prosseguimento, visando à compatibilidade do regime semiaberto com 

a profissão do apenado (caminhoneiro), autorizo o reeducando 

ausentar-se da comarca, por até 15 (quinze) dias, sem autorização 

judicial, mantendo incólumes as demais condições fixadas em 25.2.2015 

(f. 118) pelo Juízo da 3ª Vara Criminal local.Ainda, determino seja 

elaborado novo cálculo de pena privativa de liberdade, utilizando-se o 

sistema informatizado “MGP”, nos termos do art. 1.786 da 

CNGCGJ/MT.Após, remetam-se os autos ao contador judicial para 

elaboração do cálculo da pena de multa.Cumprem-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333072 Nr: 11480-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOUGLAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Considerando que já foram apresentadas as razões recursais e o 

patrono do condenado, embora devidamente intimado, deixou decorrer o 

prazo legal sem apresentar as contrarrazões recursais, conforme 

certificado em 30.10.2018 (f. 16), mantenho incólume a decisão 

hostilizada, por seus próprios termos e fundamentos jurídicos.

Não obstante, juntem-se aos autos cópias das peças indicadas pelo 

Ministério Público e, após, remetam-se os autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 193564 Nr: 15332-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOUGLAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O

 (...) Diante de todo o exposto, acolho as impugnações “II” e “III” 

apresentadas pelo Ministério Público em 27.7.2018 (f. 328), porém, rejeito 

a impugnação ministerial referente ao marco inicial do cálculo de penas 

privativas de liberdade e indefiro o pedido de realização de exame 

criminológico para se auferir o preenchimento do requisito subjetivo para 

progressão regimental.Não obstante, considerando que, com as 

retificações acima, o preenchimento do requisito objetivo para progressão 

de regime foi projetado, a princípio, para 25.4.2019, ao menos por ora, 

indefiro o pedido de progressão de regime formulado pela defesa em 

02.10.2018 (fls. 332/335). Em prosseguimento, determino a elaboração de 

novo cálculo das penas privativas de liberdade do reeducando, 

utilizando-se o sistema informatizado “Módulo de Gerenciamento de Penas 

– MGP”, nos termos do art. 1.786 da CNGCGJ/MT.Após, dê-se nova vista 

dos autos ao Ministério Público e à defesa.Por fim, certifique-se acerca do 

pagamento da pena de multa pelo reeducando (art. 50 do CP) e, caso 

ainda esteja pendente de adimplemento, determino a expedição de certidão 

de crédito, acompanhada do respectivo cálculo, que deverá ser remetida à 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida 

ativa nos termos do art. 578 da CNGCGJ/MT – “Os saldos devedores 
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pendentes de pagamento relativos às Multas de Processos Criminais 

deverão ser encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso”.Cumpra-se e intimem-se. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 97484 Nr: 4510-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Trata-se de processo executivo de pena, distribuído em 06.4.2018 

perante este juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, no qual o 

reeducando Alex Andrade Basílio foi condenado às penas privativas de 

liberdade e pecuniárias que totalizam 15 (quinze) anos de reclusão, em 

regime inicial fechado, e o pagamento de 1.567 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete) dias-multa, como incurso nos arts. 12, 14 da Lei nº 

6.368/76, 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 .

Na decisão proferida em 26.6.2018 (f. 534), foi determinada a concessão 

de vista dos autos à Defensoria Pública para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar justificativa por escrito, com relação à alegada prática de fato 

definido como crime doloso pelo reeducando, na cidade de Sorriso/MT, 

durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto, noticiada em 04.5.2016 (f. 504).

Em 29.6.2018 (fls. 535/537), a Defensoria Pública aduziu, em síntese, que 

“no caso ora tratado, não houve instauração de procedimento 

administrativo que assegure ao recuperando o direito de defesa, sequer 

houve prévia designação de audiência de justificação nos termos 

estabelecidos no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, ocorrendo 

inconcebível violação ao devido processo legal, contraditório e ampla 

defesa” e “mesmo que não fosse o caso, não há elementos suficientes 

para apresentar defesa de mérito, haja vista não constar nos autos as 

circunstâncias em que ocorreu a falta grave imputada ao reeducando, 

bem como acerca das provas contra ele produzidas”, manifestando-se, ao 

final, “seja oficiado ao Juízo da 1ª Vara Criminal (antiga 5ª) de Sorriso/MT, 

solicitando elementos probatórios produzidos a partir da prisão do 

reeducando, bem como seja designada audiência de justificação, a fim de 

que o recuperando exerça seu direito de autodefesa” [sic, fls. 536/537].

O Ministério Público, em 05.7.2018 (f. 538), apresentou extrato de consulta 

processual e cópia da denuncia oferecida em desfavor do reeducando na 

APP cód. 315934, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Sinop/MT (fls. 539/551) e, com relação ao incidente de 

regressão de regime, alegou, em resumo, que já decorreu o prazo 

prescricional (03 anos) para apuração da infração noticiada em 04.5.2016 

(f. 504), arguindo, ainda, que foram juntados aos autos novos documentos 

(fls. 524/525v) noticiando a prática de outro fato definido como crime pelo 

reeducando, em 30.12.2017 e descumprimento das condições impostas 

em 02.9.2013 (fls. 460/461) para cumprimento da pena em regime 

semiaberto.

 Ao final, o Ministério Público requereu a instauração de novo incidente de 

regressão de regime, com relação aos fatos narrados na certidão lavrada 

em 30.01.2018 (f. 523) e documentos anexos (fls. 524/525v), bem como 

“seja certificado se o apenado compareceu em juízo nos meses de 

novembro e dezembro de 2013, janeiro a abril, junho e agosto de 2014, 

agosto de 2015 e outubro de 2016 a dezembro de 2017 em atendimento a 

uma das condições do regime semiaberto e, caso negativo, seja 

instaurado novo incidente de regressão de regime em relação às faltas 

ainda não atingidas pela prescrição e designada audiência de justificação” 

[sic, f. 538].

 É a síntese necessária. Decido.

Com relação ao incidente de apuração da falta grave noticiada em 

04.5.2016 (f. 504), os fatos que originaram o referido incidente de 

regressão regimental ocorreram em 02.11.2013 (f. 506).

O Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento jurisprudencial 

no sentido de que, em decorrência da ausência de regulamentação legal 

específica, a prescrição da pretensão de apuração de infração disciplinar, 

cometida no curso da execução criminal, deve ser regulada, por analogia, 

pelo art. 109 do Código Penal, com incidência do menor lapso temporal 

previsto no dispositivo, qual seja, 03 (três) anos (CP 109, VI) .

Nessa situação, assiste razão ao Ministério Público quanto à alegada 

prescrição da pretensão punitiva com relação aos fatos ocorridos em 

02.11.2013 (f. 506), caracterizada em 02.11.2016, restando prejudicados, 

por conseguinte, os pedidos formulados pela Defensoria Pública em 

29.6.2018 (fls. 535/537).

De igual forma, inerente ao pedido formulado pelo Ministério Público em 

05.7.2018 (f. 538), no sentido de que “seja certificado se o apenado 

compareceu em juízo nos meses de novembro e dezembro de 2013, 

janeiro a abril, junho e agosto de 2014, agosto de 2015 e outubro de 2016 

a dezembro de 2017 em atendimento a uma das condições do regime 

semiaberto e, caso negativo, seja instaurado novo incidente de regressão 

de regime em relação às faltas ainda não atingidas pela prescrição e 

designada audiência de justificação” [sic, f. 538], eventual 

descumprimento do comparecimento periódico em juízo pelo reeducando, 

no período compreendido entre Novembro/2013 e Agosto/2015, também foi 

alcançado pela prescrição da pretensão punitiva.

Outrossim, a pleiteada certidão revela-se pertinente ao processo somente 

em relação ao comparecimento mensal de “outubro de 2016 a dezembro 

de 2017” [sic], hipótese na qual as infrações porventura perpetradas 

ainda não foram alcançadas pelo prazo prescricional (CP 109, VI).

Entretanto, impende salientar que a procedência de eventual incidente de 

regressão regimental em decorrência do referido descumprimento do 

comparecimento mensal em juízo não influenciará no marco inicial para fins 

de cálculo de pena, pois o reeducando, posteriormente, foi preso em 

flagrante aos 30.12.2017 (f. 524), como incurso nos arts. 180, caput, 304 

do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003 (APF cód. 315763, o qual originou a APP 

cód. 315934, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal local), 

devendo esta data ser adotada como marco inicial para fins de cálculo de 

pena, consoante entendimento jurisprudencial do STJ

 Na espécie, consta que o reeducando permaneceu segregado de 

28.10.2005 (f. 78/104) a 11.6.2006 (f. 121) e de 02.7.2007 (fls. 227/228) 

até 13.9.2013 (f. 462), cumprindo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 26 

(vinte e seis) dias das penas privativas de liberdade que lhe foram 

impostas.

Do referido cumprimento de pena, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias 

(correspondente ao período de 28.10.2005 a 11.6.2006) deverão ser 

detraídos somente da pena privativa de liberdade oriunda da APP nº 

37/2005 (04 anos de reclusão – arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 – f. 10), 

enquanto que 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias 

(correspondentes ao período de 02.7.2007 a 13.9.2013) deverão ser 

detraídos das penas privativas de liberdade impostas ao apenado, nas 

seguintes proporções:

? 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias [correspondentes à fração de 

1/6 de 03 anos 04 meses e 16 dias] deverão ser abatidos da PPL 

remanescente da APP nº 37/2005 (já detraídos os 07 meses e 14 dias 

referentes à segregação de 28.10.2005 a 11.6.2006 – fls. 78/104 e 121), 

remanescendo o cumprimento de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 24 

(vinte e quatro) dias da referida pena de reclusão.

? 08 (oito) meses [correspondentes à fração de 1/6] deverão ser abatidos 

da PPL inerente ao art. 35, caput, da Lei de Drogas (04 anos) oriunda da 

APP nº 2241-82.2007.811.0045, remanescendo o cumprimento de 03 

(três) anos e 04 (quatro) meses da referida pena de reclusão;

? 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias deverão ser 

abatidos da PPL inerente ao art. 33, caput, da Lei de Drogas (07 anos) 

oriunda da APP nº 2241-82.2007.811.0045, remanescendo o cumprimento 

de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias da referida pena de reclusão.

Constata-se, portanto, que, para preenchimento do requisito objetivo para 

progressão regimental, o reeducando deverá cumprir mais 02 (dois) anos, 

02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias das penas privativas de liberdade 

que lhe foram impostas nas APP’s nº 37/2005 e 2241-82.2007.811.0045.

Adotando a data da última prisão do reeducando (30.12.2017, f. 524) 

como marco inicial do cálculo de penas, constata-se que o requisito 

objetivo para progressão de regime, a princípio, restará preenchido 

somente em 27.3.2020.

Diante de todo o exposto, comungando do entendimento jurisprudencial do 

STJ acima esposado e, à luz do disposto no art. 109, VI, do CP, declaro a 

prescrição da pretensão punitiva de infração disciplinar, em favor do 

reeducando Alex Andrade Basílio, com relação à prática de fato tipificado 

como crime, noticiado em 04.5.2016 (f. 504), praticado, em tese, aos 

30.12.2017 (fls. 524/525v) e descumprimento de comparecimento mensal 

em juízo, comunicado em 30.01.2018 (f. 523/525v), supostamente 

praticado em “novembro e dezembro de 2013, janeiro a abril, junho e 

agosto de 2014 e agosto de 2015” [sic].

Não obstante, em prosseguimento, considerando que o requisito objetivo 
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para progressão de regime, a princípio, restará preenchido apenas em 

27.3.2020, por ora, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público em 

05.7.2018 (f. 538, item “IV”), e determino à escrivã que certifique acerca 

do comparecimento mensal do reeducando em juízo, no período 

compreendido entre Novembro/2013 e Agosto/2015.

Concomitantemente, elabore-se novo cálculo de pena do reeducando, 

observadas as consignações acima e o disposto no art. 1.786, caput, da 

CNGCGJ/MT.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292130 Nr: 3572-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISADORA DA SILVA BIAVATI, LEONIR CARLOS 

BIAVATI

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela parte requerente às 

fls. 129/135 foi protocolado no prazo de lei, desacompanhado da guia de 

preparo vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os requeridos Município de Sinop 

e Estado de Mato Grosso, por intermédio de suas procuradorias, para que 

no prazo legal, caso queiram, apresentem contrarrazões de apelação.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 239/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara Criminal 

Monica Aparecida Zangrossi, matrícula 1145, usufruirá férias de 21.11 a 

30.11.2018, referente ao exercício de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora SÂMIA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, 

Analista Judiciária, matrícula 37.101, para exercer as funções de Gestora 

Judiciária da 3ª Vara Criminal de 21 a 30.11.2018 durante as férias da 

Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara Criminal Monica Aparecida 

Zangrossi, matrícula 1145, referente ao exercício de 2018.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 29 de novembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

 Processo n. º 11709-29.2012.811.0002 – CÓDIGO 291960

 INTIMAÇÃO DO DR. MAURO PAULO GALERA MARI, OAB/MT N.º 3.056, 

para que tome ciência que o processo n. º 11709-29.2012.811.0002 – 

CÓDIGO 291960, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1040.A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 13/11/2018.

  

Processo n. º 13926-40.2015.811.0002 – CÓDIGO 405010

 INTIMAÇÃO DO DR. VAGNER SPIGUEL JUNIOR, OAB/MT N.º 12.209, para 

que tome ciência que o processo n. º 13926-40.2015.811.0002 – CÓDIGO 

405010, da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1053, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 26/11/2018.

  

Processo n. º 9580-17.2013.811.0002 – CÓDIGO 313421

 INTIMAÇÃO DO DR. MAURO PAULO GALERA MARI, OAB/MT N.º 3.056, 

para que tome ciência que o processo n. º 9580-17.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 313421, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1015.A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 12/11/2018.

  

Processo n. º 2144-07.2013.811.0002 – CÓDIGO 306360

 INTIMAÇÃO DO DR. LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/MT N.º 14.469, 

para que tome ciência que o processo n. º 2144-07.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 306360, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 49.A, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 13/11/2018.

  

Processo n. º 5156-29.2013.811.0002 – CÓDIGO 309162

 INTIMAÇÃO DO DR. RENATA CINTRA RASCHEJA, OAB/MT N.º 15.625, 

para que tome ciência que o processo n. º 5156-29.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 309162, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 349.A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 14/11/2018.

  

Processo n. º 0020483-48.2012.811.0002 – CÓDIGO 299851

 INTIMAÇÃO DO DR. RENATA CINTRA RASCHEJA, OAB/MT N.º 15.625, 

para que tome ciência que o processo n. º 0020483-48.2012.811.0002 – 

CÓDIGO 299851, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 803.A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 14/11/2018.

  

Processo n. º 16116-15.2011.811.0002 – CÓDIGO 273398

 INTIMAÇÃO DA DR. LUCILENE CARNEIRO XAVIER, OAB/MT N.º 7.956, 

para que tome ciência que o processo n. º 16116-15.2011.811.0002 – 

CÓDIGO 273398, da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 506, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 23/11/2018.

  

Processo n. º 24350-44.2015.811.0002 – CÓDIGO 553596

 INTIMAÇÃO DO DR. HERNANI ZANIN, OAB/MT N.º 11.770, para que tome 

ciência que o processo n. º 24350-44.2015.811.0002 – CÓDIGO 553596, 

da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 937, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 27/11/2018.

  

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006659-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELY REGINA FRANCA DOS SANTOS QUEIROZ DE MEDEIROS OAB - 

MS21217 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1006659-92.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 4.478,64; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Exoneração, Revisão]. Certifico, que foi 
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habilitado e liberada a visibilidade ao Advogado e Professor do Núcleo de 

Práticas Jurídicas do UNIVAG, Dr. PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB 

MT0008117A-O, que subscreveu a petição de habilitação ID 15761322, e 

atuará na defesa do Requerido. Quanto aos demais Advogados e 

Professores descritos na petição, deverá o Advogado Paulo Fernando 

Schneider habilitá-los, nos termos da Resolução nº 03/2018/TP/TJ-MT. 

Certifico mais que não foi juntada a minuta do acordo mencionado na 

petição do Autor ID 16294291. Pelo exposto, impulsiono os autos para 

intimar as partes às regularizações acima mencionadas. VÁRZEA 

GRANDE, 3 de dezembro de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004854-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY LORANY AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO AGUIAR DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Stefany Lorrany Aguiar de Oliveira, qualificada nos autos, 

ingressou perante este juízo com pedido de inventário pelo rito de 

arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de seu pai Ronaldo 

Aguiar de oliveira, ocorrido em 17 de maio de 2017. Com a inicial vieram os 

documentos necessários à propositura da ação, inclusive a certidão de 

óbito do falecido, documento do bem inventariado e certidões negativas de 

débitos expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

complementados com a certidão negativa de testamento de id. 9822796. 

Fora informada a inexistência de dependentes habilitados junto ao INSS – 

id. 14040100. É o relatório. Decido. Da análise do autos, verifica-se que a 

inventariante era filha do de cujus e que este não deixou outros herdeiros 

além dela, sendo, pois, a única legitimada para suceder os bens do 

espólio. Ademais, não há nenhum empecilho ao acolhimento do pedido, 

consoante a dicção do artigo 659 do NOVO Código de Processo Civil, vez 

que há regularidade processual, já que foram juntados todos os 

documentos que atestam a inexistência de débitos fiscais em relação ao 

bem móvel cuja adjudicação se pretende, anteriores a abertura da 

sucessão. Nesse cenário, atendidos os requisitos necessários, converto 

o presente inventário em arrolamento. Diante do exposto, homologo o 

pedido de adjudicação de fl. 07, julgando por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o presente arrolamento dos bens deixados 

por Ronaldo Aguiar de oliveira, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, 

com fulcro assente no artigo 487, i c/c 659, §1º, ambos do novo código de 

processo civil. Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito 

em julgado e, após a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, 

expeça-se o competente alvará de transferência do bem arrolado na 

inicial. defiro à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual isento-a do pagamento das custas judiciais (art. 99, § 3º 

do NCPC). Cumpridas as diligências e procedidas as anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009339-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ADILSON FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

MIGUELINA FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. MIGUELINA FERREIRA DE BARROS, ADILSON FERREIRA DE 

CAMPOS e LINO FERREIRA DE CAMOS requereram ALVARÁ JUDICIAL 

para levantamento dos valores existentes junto à Caixa Econômica 

Federal, relativos à saldo de FGTS em nome do Sr. HONORATO FERREIRA 

DE CAMPOS, falecido em 28/09/1987. A Caixa Econômica Federal informou 

no id. 15138423 o saldo em nome do de cujus. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Quanto ao pedido verifica-se que os requerentes são 

partes legítimas, sendo, portanto, o pedido juridicamente possível, há 

interesse processual e econômico e com o falecimento do pai, 

assistindo-lhes, assim, o direito de pleitear o saque dos valores existentes 

junto ao saldo do FGTS deixado pelo de cujus – Sr. HONORATO FERREIRA 

DE CAMPOS. Nesse sentido, dispõe a Lei nº 6.858, de 24.11.80, em seu 

artigo 1º: "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 cotas 

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." Por sua vez, a Lei nº 

8.213, de 24.7.91, preceitua no artigo 112: "O valor não recebido em vida 

pelo segurado só será pago aos seus herdeiros habilitados à pensão por 

morte, ou na falta deles, aos sucessores na forma da lei civil, 

independente de inventário ou arrolamento." Ad argumentandum, com 

relação a possível, Conflito de competência (Justiça Federal e Justiça 

Estadual), já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o seguinte: "A ação 

objeto do presente conflito de competência visa ao levantamento dos 

depósitos de resíduos de pensão previdenciária deixados por ocasião do 

falecimento do genitor da requerente. A hipótese é análoga àquela de que 

cuida a Súmula nº 161 do Superior Tribunal de Justiça. "É da competência 

da justiça estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao 

PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta." 

Esse é o entendimento de nossos tribunais. Vejamos: Tribunal Regional 

Federal - TRF1ªR. ALVARÁ JUDICIAL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - BEM 

DE HERANÇA - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - RITO ORDINÁRIO - 

COMPETÊNCIA - Compete à justiça estadual autorizar, ou não, o 

levantamento, requerido mediante alvará, de benefício previdenciário, em 

virtude de sucessão mortis causa, uma vez que não restou 

descaracterizado o resíduo desse benefício como bem de herança. - 

Hipótese semelhante ao enunciado da Súmula nº 161 do Superior Tribunal 

de Justiça: "É da competência da justiça estadual autorizar o levantamento 

dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do 

falecimento do titular" (CC nº 22.139/CE, Rel. Min. Gilson Dipp). Demais, 

trata-se de alvará judicial, sem qualquer pedido, implícito ou explícito, de 

condenação em obrigação de dar ou de fazer por parte do INSS. Maria 

Aparecida de Oliveira e outro versus Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. Ap. nº 66.361-6 - Relator: JUIZ ALOÍSIO PALMEIRA LIMA Logo, 

estando comprovado nos autos o vínculo existente entre a requerente e o 

de cujus, o pleito há de ser deferido sem mais delongas. Diante do 

exposto, bem como com as provas existentes nos autos, defiro o pedido 

da requerente e determino seja expedido alvará de autorização em favor 

dos herdeiros MIGUELINA FERREIRA DE BARROS, ADILSON FERREIRA DE 

CAMPOS e LINO FERREIRA DE CAMOS, na proporção de 1/3 do valor para 

cada um, habilitando-os, desta forma, a receber o dinheiro disponível junto 

à instituição financeira, depositado em nome do de cujus – Sr. HONORATO 

FERREIRA DE CAMPOS, perante à agência autorizada da Caixa Econômica 

Federal conforme mencionado na inicial. Custas já quitadas. Expeça Sr. 

Gestor, os competentes alvarás de autorização. dispenso os requerentes 

de apresentar prestação de contas. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000020-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

E. A. D. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

SANDYELLE DIAS LIMA OAB - 018.998.841-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. ENZO ALEXANDRE DIAS LIMA SOARES (menor), representado por 

sua genitora SANDYELLE DIAS LIMA, requer ALVARÁ UDICIAL visando 

autorização para venda do único bem móvel (motocicleta) deixada por seu 

genitor, PAULO ALEXANDRE SOARES DA SILVA, falecido em 17/06/2016. 
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Fora determinada a expedição de ofício ao INSS para apuração de 

eventuais dependentes habilitados junto à previdência social, cuja 

resposta foi negativa. O d. representante do Ministério público 

manifestou-se pelo deferimento do pedido, autorizando o menor, 

representado, a alienar a motocicleta. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Quanto ao pedido verifica-se que o requerente é parte 

legítima, sendo portanto, o pedido juridicamente possível, há interesse 

processual e econômico e com o falecimento de sua pai, assiste-lhes, 

assim, o direito de pleitear a autorização para venda do bem móvel 

deixado. No tocante a via adotada - Alvará Judicial-, tem-se o 

entendimento predominante que é meio idôneo para possibilitar a venda do 

único bem deixado pelo falecido, desde que ele seja de baixo valor, como 

no caso dos autos, em que a motocicleta foi avaliada em R$ 6.000,00, 

sendo, portanto, dispensável o ajuizamento de inventário, vejamos: 

APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

VENDA DE BEM MÓVEL DEIXADO PELO GENITOR DO MENOR – Extinção 

sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita – Inconformismo – 

Desnecessidade de abertura de inventário – Ausência de outros herdeiros 

do de cujus – Acervo hereditário composto de apenas uma motocicleta – 

Mitigação do artigo 1037 do CPC/73 – Sentença reformada para afastar a 

extinção e conceder o alvará, determinando-se o depósito do objeto da 

venda em conta judicial – Recurso provido. (TJSP; Apelação 

1005397-58.2015.8.26.0079; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018) (sem 

grifos no original). Logo, estando comprovado nos autos o vínculo 

existente entre o requerente e o de cujus, bem como o manejo da via 

adequada a sua pretensão, o pleito há de ser deferido sem mais delongas. 

Diante do exposto, bem como com as provas existentes nos autos, defiro 

em parte o pedido do requerente e determino seja expedido alvará de 

autorização em favor de ENZO ALEXANDRE DIAS LIMA SOARES, (menor), 

representado por sua genitora SANDYELLE DIAS LIMA, autorizando-a a 

alienar o único bem móvel – motocicleta – marca Yamaha/XT 660R, 

ano/modelo 2015/2016, placa QBY-4059, deixada pelo de cujus PAULO 

ALEXANDRE SOARES DA SILVA, devendo o produto da venda ser 

depositado em conta poupança do menor. Indefiro, o pedido quanto ao 

recebimento de Seguro DPVAT, uma vez eu este deverá ser requerido 

administrativamente, sendo desnecessária, a priori, a atuação da tutela 

jurisdicional, já que sequer houve demonstração do esgotamento da via 

administrativa. Por fim, indefiro o pedido de id. 15503642, tendo em vista 

que não cabe, em sede de alvará, o pedido de liberação do veículo do 

pátio do DETRAN, devendo tal medida ser requerida administrativamente e, 

havendo recusa ou cobranças abusivas, a autor deverá valer-se dos 

meios judiciais adequados à pretensão. Isento os requerentes do 

pagamento das custas e despesas processuais. Expeça Sr. Gestor, o 

competente alvarás de autorização. Prestação de contas dispensada 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009561-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. D. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, 

intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 31/01/2019, às 16:00 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. II- 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). III- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. IV- 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. V- No mesmo prazo, ancorado no art. 297 do CPC, 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio da 

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. Em laudo 

circunstanciado. Prazo vinte (20) dias. VI–Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 

VII- Notifique-se o Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002032-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

EDUARDO ARTUR DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE VINICIUS DE LIMA (REQUERENTE)

ALESSANDRA TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. J. D. S. L. (INVENTARIADO)

A. B. S. L. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA MARIA DOS SANTOS OAB - 017.125.921-14 (REPRESENTANTE)

FABIO RESENDE NARDON OAB - SP214303 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1002032-45.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. Certifico que, em 

face da manifestação dos herdeiros JOAO PAULO JOSE DOS SANTOS 

LIMA e ANA BEATRIZ SANTOS LIMA, representados por sua genitora 

FABIANA MARIA DOS SANTOS, impulsiono os autos para intimar os 

Autores a se manifestarem no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

dezembro de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000337-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000337-27.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. As partes entabularam acordo nos autos no 

tocante a guarda, direito de convivência, alimentos e plano de saúde (Ids. 

5915005 e 10176461). DO ACORDO. Indefiro o pedido de Ministério Público 

(Id. 10225377), eis que em decisão contida no Id. 6831028, restou 

estabelecido que a pensão alimentícia corresponderia a 38% dos 

rendimentos líquidos do requerido, abatidos os descontos legais, apenas, 

bem ainda que os comprovantes de rendimentos do requerido se 

encontram acostados nos autos no Id. 10262799. Os interesses da infante 

restaram resguardados. Assim sendo, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (Ids. 5915005 e 10176461), no tocante a guarda, direito de 

convivência, alimentos e plano de saúde. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. 
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Isentos de custas. Lavre-se o termo de guarda compartilhada em favor 

dos genitores. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. DA EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. A parte 

autora pugnou pela execução dos alimentos provisórios, pelo rito do artigo 

528, § 3º, ambos do CPC, eis que o empregador do requerido não 

procedeu ao desconto em folha de pagamento deste (Id. 11010376). O 

artigo 531, § 1º, do CPC, assim dispõe: Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. 

(Negritei e sublinhei). Assim sendo, a execução dos alimentos provisórios 

deve ocorrer em processo apartado e não no bojo da presente ação, 

motivo pelo qual indefiro o pedido formulado no Id. 11010376. A parte 

autora, caso queira, deve ajuizar a referida ação em autos apartados. Se 

o caso, poderá emendar o pedido, adequando-o ao cumprimento de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010505-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSINEY DO CARMO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO RIBEIRO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010505-20.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Os 

interessados devem informar o valor do bem imóvel que pretendem 

partilhar, bem ainda esclarecer se 100% do que pertence ao casal, ou 

seja, se o imóvel que pertence ao casal - que corresponde a 50% de um 

imóvel urbano -, caberá à mulher ou se 50% dos 50% caberá a mulher e o 

restante ao marido. Retificando o valor, devem atentar para a necessidade 

de mudar o valor da causa (art. 292, VI CPC). Dessa forma, intimem-se os 

requerentes, por Advogada, para emendar a petição inicial no prazo de 15 

dias. Com a emenda, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009086-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. (REQUERENTE)

F. P. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009086-62.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Não há 

óbice a deliberação das partes no tocante a guarda, convivência familiar e 

alimentos. No tocante a partilha de bens, tal não se admite no caso 

concreto na forma descrita na exordial. Com efeito, a partilha de bens diz 

respeito aos cônjuges ou companheiros, mas não aos filhos. Ademais, há 

apenas Escritura de Compra e Venda/ Cessão de Posse (Id. 15763406). 

Doação a descendentes é questão alheia ao relacionamento das partes, 

mesmo porque constitui negócio jurídico distinto e depende de escritura 

pública específica para tal fim. Mais. Doação a descendentes constitui 

adiantamento da legítima, matéria que diz com Direito das Sucessões, do 

que não se trata a hipótese. Assim, como trata-se de ação consensual, 

antes da proferir sentença, faculto aos interessados a alteração da 

referida cláusula, eis que não é possível a homologação na forma posta. 

Intimem-se ainda as partes, pelo Advogado comum, para trazer aos autos 

declaração de testemunhas com firma reconhecida dando conta da união 

e período. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010261-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RITA COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO DE MATOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010261-91.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Silvia Rita Costa Brito, 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 requerente deverá fornecer 

quantas cópias das primeiras declarações forem necessárias à citação, 

inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Assim, feitas as primeiras 

declarações, citem-se para os termos do Inventário, os herdeiros não 

representados, 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. Cite-se o herdeiro- José Oswaldo Mattos, 

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 herdeiro citado por 

edital (art. 72, inciso II, 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. Após, a Inventariante 

deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) e plano de 

partilha, ouvindo-se as partes. Mais. A requerente afirma que foi casada 

com o falecido, mas não trouxe certidão de casamento, e, na certidão de 

óbito consta que o requerido era solteiro. Intime-se para manifestação a 

respeito. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE - 

SUPOSTA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL – RESERVA DE BENS - 

CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Para que a suposta companheira 

do de cujus seja habilitada no feito, necessário se faz o prévio 

reconhecimento judicial de sua alegada condição. Entretanto, devidamente 

ajuizada a ação declaratória, e sendo verossímil a alegação da existência 

de união estável, possível a reserva de bens no inventário do alegado 

companheiro, mostrando-se prudente reservar eventual direito da 

recorrente, sem, contudo, obstar o andamento do inventário. (AI 

73931/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015). Disponível 

em: www.tjmt.jus.br, 02/05/2016, às 13h. Cumpridas as determinações 

acima descritas, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004639-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI ALVES DA SILVA LULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE ARAUJO OAB - GO8695 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LOPES LULA (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 DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10_____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1004639-31.2018.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO 

(58) POLO ATIVO: Nome: ILDECI ALVES DA SILVA LULA Endereço: RUA 

RUI BARBOSA, 492, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-620 POLO PASSIVO: Nome: JOEL LOPES 

LULA Endereço: RUA RUI BARBOSA, 492, (LOT JD IMPERADOR), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-620 INTIMAÇÃO; A 

QUEM POSSA INTERESSAR SENTENÇA: DISPOSITIVO. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, 

inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo 
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Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a 

INTERDIÇÃO de JOEL LOPES LULA, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes 

os seus demais direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora 

sua esposa, a requerente, Sra. ILDECI ALVES DA SILVA LULA, também 

qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado o interditando. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de 

curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada em 

audiência. Dispensada a prestação de contas (art. 1.783, do CC). As 

partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010594-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. S. (RÉU)

 

1010594-43.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão de ID 

16791021 - Decisão 16821655 - Certidão Várzea Grande/MT, 3 de 

dezembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010594-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. S. (RÉU)

 

1010594-43.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público referente a certidao ID 16821655 - Certidão onde está 

2018 Lê- se 2019 Várzea Grande/MT, 3 de dezembro de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001015-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. J. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE ROCHA NUNES OAB - MT8125/O (ADVOGADO(A))

JUSELHA DE JESUS SOARES OAB - 695.394.481-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. R. R. (EXECUTADO)

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. 1001015-08.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Alimentos. As partes celebraram acordo nos 

autos do PJE nº. 1001014-23.2017.8.11.0002, que tramita neste Juízo, e, 

pugnaram pela extinção da presente ação. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, “in fine”, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isentos de custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004218-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA OAB - MT13932/O 

(ADVOGADO(A))

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT4851/B (ADVOGADO(A))

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1004218-41.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À Advogada da Autora para 

impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 3 de dezembro de 2018. 

Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006771-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882/O (ADVOGADO(A))

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO(A))

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006771-95.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

14244873). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas (Id. 9758738). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006771-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882/O (ADVOGADO(A))

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO(A))

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

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. 1006771-95.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

14244873). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas (Id. 9758738). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002526-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SIMAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 

1002526-75.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro como requerido no Id. 

8269355. Designo nova audiência de instrução e julgamento para a data 

de 12 de Fevereiro de 2019, 14 horas e 30 minutos. Expeça-se o 

necessário à realização do ato. Cientifique-se a Defensoria Pública e o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008317-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (REQUERENTE)

J. C. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008317-54.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. Defiro a AJG. Somente as três 

últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação permitem a 

cobrança pelo rito da prisão. Assim, a parte credora deve emendar a 

inicial, para incluir nestes autos apenas os três meses anteriores ao 

ajuizamento da ação e os meses que se seguirem, se o caso. A parcela 

vencida em 10/07/2018 não foi cobrada, o que sugere que foi paga, o que 

deverá ser informado. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426341 Nr: 25314-37.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDA, EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323482 Nr: 19881-23.2013.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBI, VARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:MT 21.653

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) À Representante do Ministério Público Estadual, para manifestação 

no prazo legal.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010499-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1010499-13.2018.8.11.0002 

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 20 de Fevereiro de 2019, às 14h00 

Várzea Grande /MT, 3 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010318-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. P. (AUTOR(A))

M. L. P. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 365 de 428



GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. B. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010318-12.2018.8.11.0002. AUTOR(A): TATIANE GISELE PERONDI, 

MARIA LUIZA PERONDI DE BARROS RÉU: GONCALO PEDROSO DE 

BARROS NETO Vistos etc. Defiro a gratuidade de Justiça com escoro no 

art. 98 do CPC/2015. Denota-se dos autos a ausência de Instrumento de 

Mandato outorgado por GONÇALO PEDROSO DE BARROS NETO. Por ora, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC/2015), providencie a 

juntada aos autos, do respectivo Instrumento de Mandato, para os devidos 

fins de direito, conforme determinam os artigos 18 e 105, ambos do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a emenda, nos 

termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público para manifestar-se em relação ao 

acordo entabulado pelas partes, e, em seguida, conclusos. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004420-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. M. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1004420-18.2018.8.11.0002 

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 19 de fevereiro de 2019, às 

14:30horas. Várzea Grande/MT, 3 de dezembro 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010424-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. R. (RÉU)

A. C. M. R. (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010424-71.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SHIRLENE APARECIDA GOMES 

MOREIRA RÉU: RUHAN FERREIRA RAMOS, ANNY CAROLLINY MENDES 

RAMOS Vistos etc. Versam os autos sobre Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável Post Mortem, que SHIRLENE APARECIDA 

GOMES MOREIRA move em desfavor de RUHAN FERREIRA RAMOS, 

representado por sua genitora CINIRA FERREIRA DOS SANTOS, e ANNY 

CAROLLINY MENDES RAMOS, representada por sua genitora DANIELLE 

DE OLIVEIRA MENDES, todos qualificados na inicial. Em suma, a 

requerente pugna pelo reconhecimento da união havida com o extinto, com 

o fito de possibilitar a postulação concernente há eventuais direitos 

sucessórios deixados pelo de cujus DOUGLAS WILSON RAMOS, com que 

a autora afirma ter convivido em união estável. Com a inicial vieram 

documentos. É o necessário. Fundamento e Decido. Processe-se em 

segredo de Justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Recebo o feito como Ação Declaratória de União Estável 

Post Mortem. Nesse sentido é o ensinamento de Maria Berenice Dias, em 

Manual de Direito das Famílias, 6ª edição, 2010, Ed. Revista dos Tribunais, 

p. 189/190: Não se pode confundir união estável e casamento. O 

casamento depende do amem do Estado e o seu fim, do referendo estatal. 

O divórcio dissolve o casamento e tem eficácia desconstitutiva. Já a ação 

de Reconhecimento de união estável dispõe de carga exclusivamente 

declaratória. Limita-se a sentença a reconhecer que a relação existiu, 

fixando o termo inicial e final do relacionamento. A união estável solve-se 

da mesma forma que se constituiu: sem interferência do estado. Assim, 

rompido o vinculo afetivo, inadequado nominar a ação de dissolução de 

união estável, pois, quando as partes vão a juízo, a união já está 

dissolvida. A sentença somente reconhece que a união existiu e identifica 

o período de convivência em face dos efeitos patrimoniais, pois os bens 

adquiridos, durante o tempo de vida em comum, pertencem a ambos, 

ensejando partição igualitária. Proceda-se nova autuação ao feito. 

Retifique-se junto ao Distribuidor se necessário. CITEM-SE as partes 

requeridas, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, art. 695 do Código de 

Processo Civil, INTIMANDO-SE as partes, para comparecerem a Audiência 

de Conciliação a ser designada pela secretaria deste Juízo, que será 

realizada pela ilustre Conciliadora desta Vara Judicial. Atente-se ao 

cumprimento do disposto no art. 695, § 2º, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 

e 697 do Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Decorrido o 

termo, com ou sem manifestação das partes, colha-se parecer do 

Ministério Público, face ao disposto nos artigos 178 e 698 do CPC/2015. 

Oficie ao Juízo da Segunda Vara de Família desta Comarca, para que 

acaso entenda necessário, adote providências junto aos autos de Código 

n. 449957. Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas. Às 

providências. Oficie-se ao INSS para que informe a este Juízo no prazo de 

30 (trinta) dias, se há relação de dependentes habilitados do falecido, 

instruindo-o com os documentos necessários. Intime-se. Oficie. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041452-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1041452-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NELSON DIVINO DA SILVA 

REQUERIDO: MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA Vistos etc. Denota-se 

dos autos que o presente feito foi distribuído por dependência ao 

processo n. 4927-79.2007.811.0002, (Ação Revisional de Alimentos), que 

tramitou perante esta especializada. Observando o que dispõe o art. 286, I 

e III, do Código de Processo Civil, tem-se que a caracterização da conexão 

(art. 56, CPC), da continência (art. 57, CPC) ou da identidade de ações 

(art. 337, §2º, CPC), para os fins da distribuição dependencial, só pode 

configurar-se entre ações em tramitação, pois a finalidade do instituto é 

evitar a prolação de eventuais decisões contraditórias ou redundantes 

(art. 58, CPC/2015). Nesse sentido é o entendimento da Súmula 235 do 

Colendo Superior tribunal de Justiça, in verbis: A conexão não determina a 

reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Destarte, o juízo 

decisório não se vincula a ações futuras, porque os fatos anteriores já se 
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transformaram em direito, portanto exaurindo a Jurisdição preventa, 

ressalvando-se, quando muito, a regra do art. 516, II, do CPC/2015. 

Entendo, pois, que a referida ação de Exoneração de Alimentos deve ter o 

Juízo competente estabelecido pela distribuição aleatória, obedecendo o 

disposto no art. 43 do CPC/2015, haja vista a ausência de conexão entre a 

referida ação e a Ação de Alimentos, sendo vedada a distribuição por 

dependência sem embasamento legal já extinta, considerando-se que a Lei 

Processual Civil em momento algum dispôs acerca da matéria. Diante do 

exposto, tenho que a competência para processar e julgar o presente feito 

operou-se quando da distribuição desta ação, razão pela qual, com 

escoro nos artigos 59 e 288, ambos do Código de Processo Civil, 

DEVOLVO o presente feito para o Juízo da 1ª Vara Especializada das 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Remetam-se os autos àquele 

Juízo com nossas homenagens e as baixas de estilo. Intime-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000870-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006112-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE AMORIM CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a proposta de 

honorários do perito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006112-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE AMORIM CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a proposta de 

honorários do perito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322438 Nr: 18864-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para fornecer seus dados 

bancários para confecção de alvará

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332544 Nr: 1257-86.2014.811.0002

 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: JORZIMAR BARBOSA DE LIMA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo 1257-86.2014 (Cód.332544)

Vistos, etc..

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE proposta por JORZIMAR BARBOSA DE LIMA FILHO em 

desfavor de BANCO ITAUCARD

Intimado o devedor para cumprir espontaneamente a obrigação, este o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

77/78, manifestando-se a credora favorável ao valor, requerendo o seu 

levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do deposito voluntário nos autos, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC.

Para fins de levantamento de valores, determino que o advogado do 

credor junte cópia dos documentos da parte, inclusive cópia de sua OAB, 

devendo juntar ainda, procuração judicial com poderes específicos para 

levantamento de alvará devidamente assinada pela parte, atualizada e 

original bem como contrato de honorários.

 Em havendo intenção do profissional de imediato em efetuar o repasse ao 

seu cliente, que lhe é direito, informe os dados bancários da parte, bem 

como o montante destinado a esta, para que seja providenciado dois 

alvarás.

Caso o advogado não apresente o número da conta de seu cliente para 

transferência, e tão somente a sua, determino que a parte seja 

pessoalmente intimada do respectivo deferimento do levantamento, nos 

termos do item 2.13.3.3 da CNGC.

Cumpridas essas exigências, fica desde já autorizado o levantamento do 

respectivo alvará, devendo a Sra. Gestora atentar-se quanto a 

conferência da assinatura da procuração com a assinatura do RG da 

parte.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, arquivem-se estes 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376608 Nr: 24256-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 

10.416

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 367 de 428



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:OAB/MT 8.777

 Processo n° 24256-33/2014 (Cód. 376608)

Vistos...

Cumpra integralmente a Sra. Gestora a decisão de fls. 69, § 2º, e 75, 

desentranhando todos os documentos ali indicados para juntada no local 

correto (após as fls. 11) dos autos em apenso. Certifique-se, 

renumerando-se.

Julgados improcedentes os pedidos nos Embargos do Devedor em 

apenso, ao credor para manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 29 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 506942 Nr: 17392-71.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN PEREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA - OAB:8.777, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:MT 10.416

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos destes Embargos à 

Execução.Pelo princípio da sucumbência condeno o devedor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da credora, que arbitro 

em 20% por cento sobre o valor atualizado da Execução (NCPC, art. 85, § 

2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC .Custas 

processuais pelo devedor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma 

do artigo acima citado, visto ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo 

com as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 308141 Nr: 4099-73.2013.811.0002

 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: ILSO FLORÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMCARY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, Marcio Sales de Freitas - OAB:MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRÍCIA 

SALGADO - OAB:13260 - MT, LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO 

- OAB:215.351

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais para CONDENAR a ré 

ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais).CONFIRMO em definitiva a tutela de fls. 26 e 73.No mais, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos materiais.Para fins de 

cumprimento da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da fixação por 

tratar-se de relação contratual.Pelo princípio da sucumbência, arbitro o 

ganho de causa em favor das partes em 50% cada, o que norteará o 

pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, 

essas fixadas em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2o, do NCPC, com a ressalva do art. 95, § 3º, do 

NCPC.Intime-se a ré para recolhimento das custas processuais com base 

na condenação, ou seja, 50%, devendo emitir guia pelo site do TJMT, sob 

pena de amparar eventual Execução Fiscal.Relativamente ao autor, a 

obrigação de pagamento das custas que lhe couberam por força desta 

sentença deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.Esta sentença 

é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 430248 Nr: 967-03.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEY MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO- 

ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 17.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais.Considerando que o débito refere-se a fatura de recuperação de 

crédito, CONFIRMO EM PARTE a tutela de fls. 49, APENAS no sentido de 

impedir que a ré suspenda o fornecimento de energia elétrica na UC do 

autor em decorrência dessa dívida, especificamente, da recuperação de 

crédito.Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do CPC .Custas processuais pelo autor, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309044 Nr: 5034-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197

 Vistos.

1. Determino para que a Secretaria da 1ª Vara Cível cumpra o penúltimo 

parágrafo da decisão de fls. 96/96-verso.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309045 Nr: 5035-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 5940

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

OAB:MT 6.197

 Vistos.

1. Em cumprimento à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 

371/377-verso), procedo ao desbloqueio dos valores tornados 

indisponíveis às fls. 346/347, determino ainda o sobrestamento do 

processo até o julgamento do mérito do recurso interposto.

2. Oficie-se à Segunda Câmara de Direito Privado acerca do cumprimento 

da decisão.

3. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010527-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010527-78.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELZITA ALVES DE CARVALHO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de Por trata-se de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada para determinar a suspensão dos 

reajustes e cobrança do valor autorizado pela ANS, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. São requisitos para a concessão das tutelas de 

urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. No caso vertente, embora presente a 

probabilidade do direito, na medida em que a parte autora está sujeita a um 

reajuste que consideram exorbitante e que compromete parte significativa 

de seu salário, não se faz presente o outro requisito para o deferimento 

do pedido liminar. A antecipação dos efeitos da tutela pretendida nos 

autos somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o 

julgador se convença da probabilidade do direito, e haja fundado receio de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou, ainda, fique 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu. Como se constata, mais que a simples aparência do 

direito, é exigida a apresentação de prova inequívoca, ou seja, "aquela 

que possibilita uma fundamentação convincente do magistrado. No caso 

em exame, a autora, pretende a revisão do contrato do plano de saúde, a 

fim de que este seja reajustado com base no índice aprovado pela ANS 

para os planos de saúde individuais. Todavia, não há, nesta fase 

processual, como compelir a ré a reajustar o plano de saúde utilizando 

parâmetros diferentes daqueles estabelecidos mediante contrato que 

deu-se por meio de convênio e teve como intermediária a FETRATUH-MT. 

Vale dizer ainda, que não há como adotar um índice obtido de forma 

unilateral pelos autores e afastar, in limine litis, as cláusulas contratadas 

sem que seja constatada a existência dos vícios contratuais apontados. 

Entende a jurisprudência; RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – 

ALEGAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 

VALOR – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE DO AUMENTO DA 

MENSALIDADE EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS OU DE 

SINISTROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO 

DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

consolidado no sentido de que, afigura-se legítimo o reajuste do valor da 

mensalidade em se tratando de plano de saúdecoletivo, em razão da 

variação dos custos e aumento da taxa de sinistro. Hipótese em que o 

contrato prevê expressamente que os preços pactuados serão 

reajustados anualmente, observando-se o aumento dos custos e a 

utilização excessiva dos serviços, que comprometam a estabilidade 

econômico financeira do contrato. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, REJEITO A TUTELA 

PRETENDIDA. À vista da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), 

e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/03/2019, às 10:30 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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009382-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MANFIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009382-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE LUIZ MANFIO RÉU: LEANDRO PESSI Vistos etc. Atento 

aos autos, verifico que junto à contestação o requerido formulou 

reconvenção, sendo que esta não foi devidamente recebida/apreciada até 

o presente momento, razão pela qual passo a fazê-lo. Conforme dispõe o 

art. 319 do CPC, a reconvenção apresentada pelo réu não contém os 

requisitos indispensáveis à propositura da ação. Assim, intime-se o 

requerido/reconvinte a emendar a reconvenção, providenciando sua 

regularização no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, procedendo ao recolhimento das custas judiciais, bem assim atribuir 

o valor dado a causa, sob pena de indeferimento do pedido 

reconvencional. Sem prejuízo da determinação supra e priorizando o ato 

conciliatório, tendo, inclusive, o requerido se manifestado interesse na 

realização da audiência, designo o dia 14 de março de 2019, às 16h20min, 

para sua realização. Intimem-se os doutos patronos para se fazerem 

presentes ao ato acompanhados das partes. 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. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 22 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009382-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MANFIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009382-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE LUIZ MANFIO RÉU: LEANDRO PESSI Vistos etc. Atento 
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aos autos, verifico que junto à contestação o requerido formulou 

reconvenção, sendo que esta não foi devidamente recebida/apreciada até 

o presente momento, razão pela qual passo a fazê-lo. Conforme dispõe o 

art. 319 do CPC, a reconvenção apresentada pelo réu não contém os 

requisitos indispensáveis à propositura da ação. Assim, intime-se o 

requerido/reconvinte a emendar a reconvenção, providenciando sua 

regularização no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, procedendo ao recolhimento das custas judiciais, bem assim atribuir 

o valor dado a causa, sob pena de indeferimento do pedido 

reconvencional. Sem prejuízo da determinação supra e priorizando o ato 

conciliatório, tendo, inclusive, o requerido se manifestado interesse na 

realização da audiência, designo o dia 14 de março de 2019, às 16h20min, 

para sua realização. Intimem-se os doutos patronos para se fazerem 

presentes ao ato acompanhados das partes. 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. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 22 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002695-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002695-62.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIA DE CAMPOS MACIEL RÉU: PRODUTIVA MINERACAO 

EIRELI - ME Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 16334439. Em 

sendo assim, redesigno audiência de conciliação para o dia 21 de 

fevereiro de 2019, às 16h20min, 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 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, NCPC). Intime-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 05 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002168-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002168-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARILZA DE ARRUDA E SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, querendo, oferte impugnação à contestação. Prazo: 15 dias. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009447-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT0015757A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009447-16.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE RAIMUNDO PINHEIRO RÉU: GUAXE CONSTRUTORA 

LTDA Vistos etc. Para a regularização processual deverá a parte autora 

trazer aos autos termo de inventariante, uma vez que informa no petitório 

acostado no Id. 13825694, que o inventário do de cujus autor já se 

encontra em tramitação na 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

de Cuiaba/MT. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005369-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALMEIDA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005369-76.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: TATIANE ALMEIDA SILVA DE MORAES REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. 

É dos autos que a ação é promovida em desfavor da Administradora de 

Consórcio Nacional Honda, contudo a parte autora informou o endereço de 

empresa distinta (Moto Raça Ltda Cuiabana), a qual recebeu a carta 

citação, compareceu à audiência, contudo, requereu a anulação do ato 

por não fazer parte do litígio. A parte autora se manifestou em audiência 

(Id. 12569941), pugnando pela validade do ato, entendendo que se trata 

de grupo econômico. Pois bem. É cediço, para que seja reconhecido o 

grupo econômico, é mister o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

pluralidade de empresas; b) personalidade jurídica e direção interna 

próprias de cada empresa; c) interesse econômico integrado; d) direção 

geral ou coordenação do interesse econômico comum por uma das 

empresas. No caso em deslinde, tais condições não foram preenchidas, 

mormente porque inexiste nos autos qualquer documento demonstrando 

qualquer resquício de hierarquia entre as empresas. Em assim sendo, 

torno nula a audiência conciliatória acostada no Id. 12569941, devendo a 

parte autora trazer aos autos qualificação completa da parte requerida, 

inclusive CNPJ, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 10 dias. Com 

a manifestação, concluso para designação de nova audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003235-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO GUIA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003235-42.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

PEDRO PAULO GUIA DE MORAES Vistos etc. 1 – Considerando ainda não 

ter havido o ato citatório, defiro o pedido da parte autora (Id. 14539147). 

Assim, providencie a retificação do polo ativo da presente demanda, 
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fazendo constar MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA. 2 – Após, 

expeça-se mandado executório, conforme determinado no Id. 12933394. 3 

- Às providências. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282982 Nr: 1803-15.2012.811.0002

 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: ROSANGELA JOSE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH M. MARTINS FERREIRA - OAB:MT 

13.672

 Vistos.

Da análise dos autos constata-se que, a causídica que atua em favor da 

autora pleiteou pela redesignação da audiência de conciliação, tendo em 

vista não conseguir localizar sua cliente (fls. 132/133).

 O pleito foi acolhido determinando que a causídica informe o endereço 

atualizado da autora (fls. 140).

Ocorre que, nenhuma das partes compareceram ao auto designado, e a 

autora não informou seu endereço atualizado (fls. 142/143).

De tal modo, à vista da ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de 

multa no equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

 Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme 

determinado na seção 28 da CNGC.

De outro norte, considerando que a correspondência encaminhada pela 

caustica retornou como não procurada (fls. 137), determino a intimação 

pessoal da autora para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, 

do CPC). Não sendo obtido sucesso na intimação pessoal da autora, 

intime-se via edital.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o requerido nos termos da 

Súmula 240 do STJ. Consigne-se que a ausência de manifestação, 

implicará na anuência tácita com a extinção do feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320062 Nr: 16433-42.2013.811.0002

 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: ROSIMAIRE PAULA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

Da análise dos autos constata-se que, o requerido não juntou a cópia 

original do contrato em discussão (fls. 76).

Ainda, não se obteve êxito na intimação da autora no endereço informado 

na exordial (fls. 74).

 De tal modo, determino a intimação da perita para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, informe se é possível a realização da perícia com base 

apenas na cópia juntada aos autos. Caso seja possível, deverá designar 

data, horário e local para a realização da perícia.

Ademais, intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

o seu endereço atualizado.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268066 Nr: 14723-55.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVACIR RODRIGUES, Kelvin Wesley Santos de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.663

 Vistos.

Da análise dos autos constata-se que a realização da audiência de 

conciliação designada ficou prejudicada em razão da não intimação do 

litisconsorte da decisão de fls. 90 (fls. 100/101)

De tal modo, determino, a intimação do litisconsorte para que, no praz de 

10 (dez) dias, especifique a prova que pretende produzir.

No mais, redesigno audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2019, às 14h20, ficando desde já as partes intimadas da respectiva 

solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do 

CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303127 Nr: 24039-58.2012.811.0002

 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: INALDA ENEDINA DA SILVA MACIEL, ESPÓLIO DE 

LEÔNCIO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRIA FRAGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:OAB-MT 7199

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

NÚCLEO DE PRATICAS JURIDÍCAS - UNIC - OAB:14.230/MT, EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10216, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA-FAUSB 

- OAB:MT 15.080/A

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 202/203, onde a parte requerida 

postula pelo cumprimento de sentença, ao argumento de que a autora foi 

condenada ao pagamento de R$ 30.000,00, à título de reembolso do valor 

pago do bem.

Pois bem. É dos autos que a ação fora julgada improcedente (fls. 

148/150), confirmada pelo e. TJMT através da decisão monocrática de fls. 

187/190.

Pelo que se vê do julgado, ao contrário do que descreve a requerida, a 

parte autora fora condenada tão somente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, no entanto, por ser beneficiária da justiça 

gratuita, tais verbas restaram suspensas em sede de sentença, nos 

termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Tem-se que, o artigo supracitado restou revogado pelo Novo Código de 

Processo Civil, todavia o texto do artigo 98, § 3º, do CPC ainda prevê a 

suspensão de verbas sucumbenciais, in verbis:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.

Logo, faz-se incabível a execução das verbas sucumbenciais sem que 

haja prévia comprovação por parte do credor de que inexiste a situação 

de insuficiência de recursos da parte devedora.

 Desta feita, faculto à parte credora o prazo de 05 dias para comprovar a 
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ausência de hipossuficiência da parte ré, o que poderá ensejar o início da 

fase de cumprimento de sentença.

 Decorrido o prazo legal sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346631 Nr: 13128-16.2014.811.0002

 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: AGROCAPITAL COMÉRCIO S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERACI PANG MARTIM EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:135217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:MT 12.721

 .Em casos tais, a fim de se evitar decisões conflitantes entre juízos 

distintos, aplicável a regra contida no artigo 55 do CPC que prevê: "Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. [...] § 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".Para tanto, a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, conforme previsão do artigo 58 do 

CPC e, em observância à regra prevista no artigo 59 do CPC, denota-se 

que o juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca é o prevento, já que a 

distribuição da ação declaratória de inexistência de débito (código 281969) 

é datada de 2012 enquanto a presente ação foi protocolada em 2014. 

Logo, entendo que prevento está o juízo da 1ªVara Cível de Várzea 

Grande para apreciação e julgamento de ambos os feitos, a teor do que 

preconiza o art. 58 do CPC.Cumpre registrar que, a conexão não 

determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, conforme 

previsão da Súmula 235 do STJ, contudo de acordo com o Sistema Apolo 

a ação de código 281969 encontra-se em arquivo provisório por força da 

ordem de serviço n 07/2014, não tendo sido proferida qualquer sentença 

de extinção naqueles autos.Desse modo, reconheço a conexão entre os 

aludidos feitos, e DETERMINO a remessa dos presentes autos ao juízo da 

1ªVara Cível de Várzea Grande.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 263811 Nr: 3139-88.2011.811.0002

 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: EZILDO MARQUES DE SOUZA, ELENIR MARIZE DE 

CAMPOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO LOPES MOREIRA - 

OAB:

 Vistos.(...) Assim, não havendo oposição da parte autora, acolho o 

pedido de denunciação à lide no prazo de defesa (CPC, art. 125), via de 

consequência, determino a citação do denunciado para contestar, no 

prazo legal, sobrestando-se o processo.O denunciante deverá 

providenciar a citação nos prazos referidos no art. 126 c/c art. 131 do 

CPC, sob pena de a ação prosseguir somente contra ele.Isto posto, 

determino:1) Cite-se o denunciado à lide no endereço informado na peça 

defensiva;2)Intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste quanto à certidão de fls. 30, informando o endereço atualizado 

destes.3) Publique no DJE o edital de fls. 26. 4) Requisite-se ao 1º Serviço 

Notarial r de Registro da Comarca de Várzea Grande, bem como o 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe cópia 

atualizada da matrícula n. 6.773, livro 2. Anote-se que, a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, a qual compreende os “os 

emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido” (art. 98, § IX, do CPC).Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2, do 

CNJ.Expeça-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 341188 Nr: 8856-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO GONÇALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia Marques 

Figueiredo Filha - OAB:8618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e declaro 

extinta a obrigação no tocante ao débito referente as onze parcelas no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a compra do lote 

urbano nº 12, localizado no Marfim, no Bairro Jardim de Alá, em Várzea 

Grande/MT. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, c/c art. 546, ambos do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida a pagar as custas e 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, § 8º, do CPC, todavia, 

fica suspensa sua exigibilidade, face ser beneficiário da justiça 

gratuita.Intime-se o requerido pessoalmente acerca da transferência 

efetuada na conta de seu advogado, nos termos do art. 450, § 3 º, da 

CNGC.Transitada em julgado, determino o levantamento da quantia 

depositada em favor do requerido, observando os dados bancários às fls. 

112, arquivando os autos no seguimento, com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250899 Nr: 10228-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE MATTOS, SOUNES DA 

SILVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:OAB/MT 10024, WLADEMIR GALDINO DELGADO - OAB:9.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 509, intime-se o credor a manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407387 Nr: 15351-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DELMAR THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:MT 15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107-O

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 426872 Nr: 25571-62.2015.811.0002

 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: PAULO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401271 Nr: 11992-47.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO CIPRIANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 130/131, 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. 128/129.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 135).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423407 Nr: 23784-95.2015.811.0002

 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: SILAS FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, GERCELENE FERNDES PINTO - OAB:, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

 Verifica-se dos autos que a parte requerida efetuou o depósito 

espontâneo da condenação (fls. 120/123).

Às fls. 128, o advogado Milton Jones Amorim Vieira, requereu a reserva 

dos honorários sucumbenciais e contratuais que lhe compete.

O autor postulou pelo levantamento dos valores, trazendo aos autos 

substabelecimento e autorização para liberação do dinheiro (fls. 129/10).

Pois bem. No que concerne à reserva dos honorários, tem-se que ambos 

os advogados (Milton e Claudison) atuaram de forma igualitária, sendo que 

as petições encontram-se assinadas por ambos os patronos.

Dessa forma, considerando que os dois advogados atuaram na causa de 

forma proporcional aos serviços efetivamente realizados, os honorários 

de sucumbência devem ser divididos entre os causídicos à razão de 50% 

(cinquenta por cento).

Diante de todo o exposto, determino:

 1 - Proceda à transferência na proporção de 50% concernente aos 

honorários sucumbenciais (15% do valor depositado) aos advogados 

Milton Jones Amorim Vieira e Claudison Rodrigues, nas contas já indicadas 

no processo;

2 - Proceda à transferência do valor principal na conta indicada às fls. 

129;

3 – Quanto aos honorários contratuais, deveria o advogado requerente do 

petitório de fls. 128, comprovar/trazer cópia do contrato aos autos, uma 

vez que se houve a efetivação do contrato formal, obrigação de quem 

requer, não podendo este juízo proceder a determinação de exibição de 

documento particular, o qual independe do deslinde da causa.

4 - No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

5 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237171 Nr: 17017-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETO FERREIRA DE ALMEIDA, SANTINA FERREIRA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILIA CRUZ SANTANA, JUSSIEUR PARENTE 

DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:CURADORA ESP.DP

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

 [...]CHAMO O FEITO À ORDEM e faço as seguintes 

deliberações:1.Desentranhe-se as peças de fls. 80/84 e fl. 87; 

entregando-as ao seu subscritor, certifique-se adequadamente nos 

termos do artigo 336 da CNGC, evitando-se a renumeração.2.Intime-se a 

parte autora para informar nomes e endereços dos confinantes para 

viabilizar a citação destes, haja vista o decurso do prazo concedido à fl. 

72.3.Considerando que, o requerido Jussieur Parente da Cruz fora 

devidamente citado (AR fl. 67) e deixou de apresentar peça contestatória 

dentro do prazo legal (certidão de fl. 78), bem assim tendo em vista o 

decurso do prazo da citação por edital da requerida Aurilia Cruz Santana 

DECRETO A REVELIA da parte ré.4.Intime-se o Núcleo de Assistência 

Jurídica da UNIC da sua nomeação para representar tão somente a 

requerida Aurilia Cruz Santana, a qual foi citada por edital (fls. 72 e 

75/77).5.Após intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 dias.6.Decorrido o prazo supra, intimem-se as 

partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, manifestando se têm interesse em conciliar. Prazo: 10 

dias.CUMPRA-SE INTEGRALMENTE A PRESENTE DECISÃO COM 

URGÊNCIA E ATENTE-SE AO DECURSO DOS PRAZOS, TENDO EM VISTA 

A PRIORIDADE DO FEITO POR SE TRATAR DE PROCESSO INCLUSO NA 

META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376614 Nr: 24261-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIZEDEQUE JOSÉ LESBÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 78, por meio da qual a parte exequente 

informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais o exequente interesse a reclamar contra a mesma, com fulcro no art. 

794, inciso II, do CPC, julgo extinto o processo de execução.

 Custas e honorários nos termos do ajuste.

Proceda a liberação do dinheiro depositado nos autos na conta indicada 

às fls. 81.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93242 Nr: 2831-28.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, AURORA SALETE CHIODELLI, JOSE 

INACIO LOUÇÃO, ERCÍLIA MARQUES LOUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA VENANCIO COSTA - 

OAB:OAB-RJ 126123, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ, THAÍS SABBAG 

MUTO - OAB:129.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.Custas pagas inicialmente.Condeno a parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram 

a inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas 

e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268082 Nr: 15618-16.2011.811.0002

 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): JOSELITO DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

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

 Vistos, etc.

Inicialmente, denota-se que foi devidamente citado o ocupante do lote 

reivindicado, qual seja Antônio da Cruz Filho fl. 73.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (certidão de fl. 73) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 74), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Aportou aos autos petitório de fls. 75/100, no qual o ocupante do lote 

oferta proposta de acordo, contudo após intimada a parte autora nada 

manifestou, conforme certificado à fl. 103.

Assim sendo, considerando que o réu compareceu aos autos impulsione 

os autos adequadamente para que especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

 Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2019 às 14h40min.

Proceda-se a alteração do polo passivo para constar o nome de Antônio 

da Cruz Filho, atual ocupante do lote reivindicado, conforme qualificação 

de fl. 75.

Cumpra-se com urgência, tendo em vista a prioridade do feito por se tratar 

de processo incluso na META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370169 Nr: 19572-65.2014.811.0002

 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: WPG, PAULA PRADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZAR SONHO DE CRIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14.843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 [...].Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de março de 2019, às 15h30min.Intimem-se as partes para apresentar o 

rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada 

para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A 

intimação das testemunhas arroladas nos autos deverá ser providenciada 

pelas partes (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.EXPEÇA-SE mandado para intimação 

pessoal da requerida, haja vista o deferimento do depoimento pessoal, 

consignando a advertência de que deverá comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados 

caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do 

CPC.No mais, verifica-se que o autor já completou maioridade, motivo pelo 

qual sua representação processual deve ser regularizada.Sendo assim, 

intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a 

representação processual, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito, por ausências de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do 

CPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385124 Nr: 2108-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): CHRISTIAN ARRUDA ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983/O

 Ante o exposto, procedo ao imediato desbloqueio da importância 

referente à ao recebimento de proventos na quantia de R$ 1.194,82 (mil, 

cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos).2 – De outra 

banda, passo a analisar o pedido de penhora do imóvel gerador da dívida 

condominial.Merece guarida o pedido. Tratando-se de execução de crédito 

do condomínio, que é garantido pela própria unidade autônoma (obrigação 

propter rem), a eventual penhora para satisfação do condomínio credor 

pode recair sobre o próprio imóvel gerador das despesas, 

independentemente da ordem estabelecida no art. 835, § 1º,do código de 

Processo Civil.(...)Em sendo assim, lavre-se o termo de penhora do bem 

indicado, intimando 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.Não havendo manifestação, 

expeça-se mandado de avaliação, intimando as partes do respectivo 

laudo. Prazo: 5 dias. Por outra banda, a teor do disposto no § 4º, do art. 

659 do Código de Processo Civil, a averbação da penhora recaída sobre 

bens imóveis é de encargo do credor, mediante apresentação de certidão 

de interior teor do ato, no ofício imobiliário, independentemente de mandado 

judicial. 3 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393393 Nr: 7420-48.2015.811.0002

 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: CARLOS JOSÉ DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 169, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

tendo a parte autora postulado pelo levantamento dos valores, determino 

que se proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 
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única para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 170).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317590 Nr: 14390-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA LÉIA DA SILVA, MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO, 

T. DA S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG

 Vistos etc.

Diante da cota ministerial de fls. 286, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 10026-64.2006.811.0002

 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: P. H. DIAS . DE . A REPRESENTATO POR SUA MÃE 

GISLAINE LEITE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ALFAGARVES 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

OAB:6065, OCTAVIANO CALMON NETTO - OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Vistos etc.

Pedro Henrique Dias de Arruda, representado por sua genitora Gislaine 

Leite Dias ajuizou Ação de Pedido de Alvará em face de Itaú Seguros S/A 

e Alfagarves Corretora de Seguros Ltda, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial, sendo que a segunda 

requerida fora excluída da lide, diante da sua ilegitimidade passiva.

No decorrer da demanda, a autora e empresa requerida firmaram acordo 

(fls.189/190), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo.

Às fls. 192v e 193, o requerido trouxe aos autos comprovação do 

depósito do dinheiro.

Cota ministerial às fls. 194, oportunidade onde o Ministério Público anuiu 

com o acordo, contudo postulou que o dinheiro inerente ao menor/autor 

fosse depositado em conta poupança específica em seu nome.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, em consonância com o 

parecer ministerial, 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, 

“b”, do CPC.

Honorários nos termos pactuados.

Custas pela seguradora ré.

Libere-se o valor destacado às fls. 193 em favor dos patronos da parte 

autora, devendo fornecer dados bancários para tanto.

 O valor principal, fls. 192v, deverá ser depositado em conta poupança em 

nome do menor, destacando que a movimentação somente poderá se dar 

através de autorização judicial, até que complete a maioridade civil.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342820 Nr: 10159-28.2014.811.0002

 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: ODAIR MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 Vistos, etc.

Verifica-se que, o perito nomeado à fl. 98 não se manifestou, conforme 

certificado à fl. 100.

Sendo assim, nomeio a perita grafotécnica, Sra. Luciana Dias Corrêa, Rua 

G, n. 144, Ed. Caravelas, apto. 1202 – Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, 

T e l . :  ( 6 5 )  9 9 6 0 2 - 7 7 6 6  / /  ( 6 5 )  9 8 1 0 3 - 7 7 6 6 ,  e - m a i l : 

l.diascorrea@yahoo.com.br, para realização da perícia deferida às fls. 77.

 Intime a perita, ora nomeada nesta decisão, para que informe se aceita o 

encargo e se manifeste quanto as determinações contidas na decisão de 

fls. 77, encaminhando-se cópia para ciência da expert.

Registro que o contrato original a ser periciado esta acostado às fls. 

80/81.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 204136 Nr: 202-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIUS CLAY S. F. DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB-MT 9106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12568

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca da impugnação 

apresentada às fls. 233/238. Prazo: 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 508758 Nr: 18378-25.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALEGARI & MANZINI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COM. 

LTDA E.P.P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, 

extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, e determino o prosseguimento da 

execução.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e despesas processuais, bem assim os honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 

8º do CPC. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao 

disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, traslade cópia desta decisão aos autos principais, arquivando o 

feito no seguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334165 Nr: 2740-54.2014.811.0002

 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: SUPERMERCADO EXPRESSO LTDA - EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; ratifico a 

liminar concedida às fls. 27/28 e, consequentemente, DECLARO 

INEXISTENTE O DÉBITO de R$7.577,42 (sete mil quinhentos e setenta e 

sete reais e quarenta e dois centavos) da parte autora junto à empresa ré, 

referente à fatura com vencimento em fevereiro de 2014 (fl. 59).DECLARO 

NULO o Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida, 

Novação, parcelamento de débitos e outras avenças acostado às fls. 

104/107, devendo a requerida promover a devolução do valores 

eventualmente pagos pela autora no parcelamento realizado. CONDENO a 

demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir 

da prolação da sentença.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor 

atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443136 Nr: 8415-27.2016.811.0002

 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: ADEILTON DAS NEVES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos) à parte autora, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 436117 Nr: 4729-27.2016.811.0002

 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: Paulo Alberto Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno a empresa ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450288 Nr: 12043-24.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono da 

requerida, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420288 Nr: 22129-88.2015.811.0002

 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: EDIVAN PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 
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Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406825 Nr: 15025-45.2015.811.0002

 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): MARCOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:MT 13.913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de março de 2019, às 15h00min.

Intime-se o douto patrono da parte autora para fazer-se presente ao ato 

acompanhado da parte, bem como abra-se vista à Defensoria Pública, vez 

que patrocina a parte requerida.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224108 Nr: 4370-24.2009.811.0002

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - 

ECAD.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ DA SILVA MATOS, HARMONIA 

EVENTOS LTDA- NOME DE FANTASIA "ESPAÇO UNIVAG"

 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:

 Vistos, etc.

Em análise do petitório de fls. 252/254, entendo que não merece 

prosperar, pois conforme devidamente informado na certidão de fl. 256 

inexiste a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, estando 

esta ainda em construção (fls. 257/259).

Sendo assim, determino que a parte autora promova a publicação do edital 

de citação e comprove nos autos pelo menos duas publicações em jornal 

local para cumprimento da citação do requerido Walter Luiz da Silva.

 Após, certifique-se, caso não haja resposta do réu, impulsione os autos 

ao curador especial nomeado à fl. 168 para apresentação de defesa e na 

sequência ao autor para impugnação à contestação.

Intimem-se. Cumpra-se integralmente esta decisão, atentando-se aos 

prazos, dando celeridade ao feito que se trata de processo incluso na 

META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 351696 Nr: 17093-02.2014.811.0002

 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: CLEITON BRUNO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].No caso em tela, o requerido compareceu acompanhado de advogado 

na solenidade, contudo não juntou aos autos procuração ad judicia, logo, 

dispensa-se o cadastro deste causídico no presente feito.Consigno que a 

ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do caput do artigo 346 do 

CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão 

da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.”. Assim sendo, 

apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, faz-se 

necessária a efetiva publicação para início do prazo para manifestação da 

parte, não podendo haver a supressão de qualquer etapa 

processual.Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm 

interesse em conciliar. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

retornem os autos conclusos para deliberações ulteriores. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 343791 Nr: 10910-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4121/MT

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 53, necessário se faz 

a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339292 Nr: 7377-48.2014.811.0002

 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: PEDRO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, DANIEL LIMA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TERESINHA VESZ - 

OAB:OABMT4987B, QUÉCELE DE CARLI - OAB:OABMT17062O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que ainda não ocorreu a angularização processual, defiro o 

pedido de emenda para acrescentar no polo passivo o ocupante do imóvel 

objeto desta ação, bem assim defiro o pedido de citação por hora certa do 

requerido Daniel Lima Rezende.

De outro lado, reitero a determinação de fl. 60 para que todas as citações 

ocorram através de Oficial de Justiça, inclusive da imobiliária ré, devendo 

o autor recolher os valores para cumprimento das diligencias pertinentes, 

uma vez que não é beneficiário da justiça gratuita.

Consigno que o Oficial de Justiça deverá qualificar eventual ocupante 

encontrado no imóvel em discussão em sua certidão.

Altere-se a capa dos autos e os registros do Sistema Apolo para 

acrescentar como requerido o “Ocupante do lote 01 quadra 23 do Parque 

Paiaguás”.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299164 Nr: 19741-23.2012.811.0002

 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: KLEBER PAULO PETERS, ÉRICA CLARISSE 

LINDENMAYER PETERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, BURITI - CENTRO 

DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valkirya Camello Lopes - 

OAB:15157
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se que houve a extinção do incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica por desistência do autor.

Sendo assim, dou prosseguimento ao presente feito e ante a 

concordância da parte ré quanto aos honorários periciais informados pelo 

expert (fl. 613), intime-se o perito para designar data da perícia, 

observando o prazo de 30 dias para entrega do laudo, conforme 

determinado às fls. 582/583.

Intime-se a parte ré para o depósito do valor remanescente dos honorários 

periciais (R$1.635,00).

Fica autorizada a liberação de 50% do valor em favor do perito no início 

dos trabalhos periciais devendo o remanescente ser pago apenas ao final, 

após entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários 

(artigo 465, §4º, do CPC).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350544 Nr: 16223-54.2014.811.0002

 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: RUI JEVERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LITERCIO BATISTA VARGAS, JULIANA 

THOMAZINI HERNANDES, Wera Lucia Domingues Toledo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL C. R. BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, RAFAEL RIBEIRO 

DA GUIA - OAB:14169

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2019 às 16h40min.

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.

No mais, DEFIRO o pedido do autor para que seja averbado no registro dos 

imóveis em discussão (matrículas n. 87.181 e 87.182 do 1º Serviço de 

Notas e Registros desta Comarca) quanto à existência da presente 

demanda.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 492321 Nr: 9440-41.2017.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER PAULO PETERS, LUIZ FERNANDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, BURITI - 

CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS, EVALDO LUCIO DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALKIRYA CAMELLO - 

OAB:15.157 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fl. 37, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do CPC) e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório e 

sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Retifique-se a capa dos autos e registros do sistema Apolo para corrigir o 

polo ativo e constar o autores indicados na exordial.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268068 Nr: 15623-38.2011.811.0002

 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): AURÉLIO FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 19.582/O

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a comprovação da posse mansa e 

pacífica exercida pelo período exigido no instituto da usucapião, haja vista 

a alegação de exceção de usucapião[...]DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2019 ÀS 15H30MIN.Intimem-se 

as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias antes da data assinalada para realização do ato, sob pena de 

preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das testemunhas arroladas 

nos autos deverá ser providenciada pelas partes (artigo 455, do CPC) e 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar ao processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do 

CPC.EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal dos representantes da 

parte autora e requerida, haja vista o deferimento do depoimento pessoal 

destas, consignando a advertência de que deverá comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os 

fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, se recuse a 

depor, mediante a aplicação da pena de confissão, conforme previsão do 

artigo 385, §1º do CPC.No mais, por ser documento imprescindível e se 

tratar de vício sanável determino que a parte requerida junte aos autos a 

certidão de óbito de Aurélio Ferneda.Altere-se a capa dos autos e 

registros do Sistema Apolo para constar no polo passivo o Espólio de 

Aurélio Ferneda representado por seus herdeiros, conforme qualificação 

informada no petitório de fls. 98/99.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276759 Nr: 20249-03.2011.811.0002

 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: SILVANA ALVES PEDROZO VITALINO BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Naves da Silva - 

OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

Em pauta cumprimento de sentença em relação à condenação aos danos 

morais e honorários de sucumbência e custas processuais (pedido de fls. 

324/327), requerendo ainda o credor a incidência de 20% atinente a 

honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. Não há o que se falar em incidência de 20% de honorários 

advocatícios, tendo em vista que o cumprimento da sentença não se 

efetiva de forma automática, sendo certo que, somente após o decurso do 

prazo de 15 dias a contar da intimação da parte para adimplemento 

voluntário é que importará a incidência sobre o montante arbitrado pelo 

juízo nesta fase processual, considerando ainda que este juízo sequer 

estipulou tal valor eventualmente devido.

Ante o exposto, intime-se a parte requerida, para que pague a quantia de 

R$ 30.415,17, 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, nos termos do art. 523,§ 1º, do Código de Processo Civil.

Procedam-se as alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se, com as providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221294 Nr: 1547-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIR PAES PEREIRA, VANDI VALDI 

EVANGELISTA, NILZA MENDES OZORIO, JOSE ALMIR MARTINS DOS 

SANTOS, BENEDITA MADALENO

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

OAB:4324/MT, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:7010, CARLOS 

EUGENIO LASCH - OAB:4579/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:10629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235

 Vistos etc.

A presente demanda é promovida em desfavor de Alcenir Paes Pereira, 

José Almir Martins dos Santos, Nilza Mendes Ozório, Benedita Madalena e 

Vandi Valdi Evangelista.

Os requeridos José Almir Martins dos Santos, Nilza Mendes Ozório e 

Benedita Madalena constituíram advogado nos autos (fls. 46/48), contudo, 

até a presente data não ofereceram defesa.

O requerido Vandi Valdi Evangelista ofertou contestação às fls. 59/63, 

inclusive a parte autora já impugnou tal defesa (fls. 65/69.

Pois bem. Pendente se encontra a citação do requerido Alcenir Paes 

Pereira, o qual até a presente data não fora encontrado, inclusive o último 

endereço tentado foi extraído do sistema Infoseg, exaurindo a 

possibilidade de sua localização.

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 149, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, e determino a citação do réu Alcenir Paes 

Pereira por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências legais, devendo a Sra. Gestora Judiciária efetivar a 

publicação no DJE.

 Intime-se o douto patrono da parte autora a proceder a retirada do edital 

para publicação nos termos do art. 257, parágrafo único, do CPC, uma vez 

que a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça encontra-se 

inoperante. Prazo: 10 dias.

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 Código de Processo Civil, nomeio, desde já a 

nobre representante da Defensoria Pública para representar a parte 

requerida Alcenir Paes Pereira, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387926 Nr: 4041-02.2015.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA APARECIDA DA SILVA RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:3.541-B

 Vistos etc.

 Priorizando o ato conciliatório, defiro o petitório de fls. 38/39, e designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de2019, às 17h20min.

 Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279303 Nr: 23037-87.2011.811.0002

 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: MEDAG, MARCELA ROSA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENIO PORFÍRIO DE CAMPOS FILHO, JOSE 

GONÇALO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MENDES MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:11756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDES CORREIA DE 

GOES - OAB:16.465-MT

 Vistos etc.

 Nada obstante a certidão de fls. 181, não vislumbrei nos autos expedição 

de qualquer missiva.

 Em assim sendo, expeça-se carta precatória para citação do requerido 

Henio Porfírio de Campos Filho, conforme determinado às fls. 176, fazendo 

constar o endereço de seu domicílio na cidade/Comarca de Cáceres/MT 

(fls. 145).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 57304 Nr: 3161-30.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARQUES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES ARAUJO - 

OAB:3049/MT

 Vistos etc.(...).Assim, extinto o processo em razão da inércia da parte 

autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, 

responde esta pelo pagamento das despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios em favor do patrono do réu.Diante de todo o 

exposto, desacolho os embargos de declaração, conforme 

fundamentação supra, mantendo-se a sentença prolatada às fls. 297. P. I. 

e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 326723 Nr: 23046-78.2013.811.0002

 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: FERNANDA DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Fernanda de Paula Silva propôs Cumprimento de Sentença em face de 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A), ambas qualificadas, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 209/210, 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

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, 

“b”, do CPC.

Custas e honorários, nos termos pactuados.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399792 Nr: 11209-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO RODRIGUES DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 77/78, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora requerido o levantamento do dinheiro (fls. 85), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Custas pagas (fls. 72).

No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230590 Nr: 10735-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DALL'ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLSIO VITÓRIO GENARI, RUBENS GENARI 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL'ACQUA 

JÚNIOR - OAB:9505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589

 Vistos etc.

Considerando que o recurso interposto foi provido pelo E. Tribunal de 

Justiça e, nos termos 485, III, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor pessoalmente, via mandado, a dar andamento no feito. Prazo: 5 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268063 Nr: 15627-75.2011.811.0002

 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): EDENIR CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

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

 Vistos, etc.

Verifica-se que o petitório de fl. 129 a douta Defensora Pública Sandra C. 

Alves informa estar impossibilitada de comparecer a solenidade designada 

para a data de hoje devido à reunião plenária do Conselho Estadual do 

Idoso, onde atua como presidente.

Considerando ainda o fato de que duas das testemunhas arroladas pelo 

réu não foram devidamente intimadas (certidões de fls. 128 e 134), 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerida se manifeste 

informando endereço correto para intimação das testemunhas.

Sendo assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

03 de abril de 2019 às 14h00min.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206530 Nr: 2506-82.2008.811.0002

 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: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E PEIXOTO LTDA (FRIGORÍFICO BOI DE 

OURO), DARCY APARECIDO GOMES, LARISSA GIOVANA DE FREITAS 

PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 107, onde o requerente postula 

que seja expedido novo edital de citação, reportando que sua publicação 

seja feita na forma prevista no art. 257, II, do CPC.

Somente se tem admitido a não observância do requisito constante no 

parágrafo único do art. 257, do CPC, qual seja, a publicação do edital seja 

feito também em jornal ou por outros meios, quando a parte é beneficiária 

da justiça gratuita, contudo, nesse caso, a exigência implicaria em 

obstáculo ao acesso à justiça.

Assim, não sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a 

exigência não poderá ser afastada. Tudo isso porque, conforme previsão 

constante do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou, o que afastaria o argumento 

econômico levantado pelo requerente.

Desse modo, expeça-se novo edital, entregando-o à parte autora para as 

providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325355 Nr: 21746-81.2013.811.0002

 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: LUX CONTABILIDADE LTDA, ARMANDO RESLAN 

SALEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILDA CAMILO GOMES SILVA ME, 

SERVICLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:MT 12.320, KIVIA RIBEIRO LONGO - 

OAB:13212/MT, LUIZ AUGUSTO CUSTÓDIO ARRUDA - OAB:11.997, 

MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - OAB:OAB-MT 7373

 ,Vistos, etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte autora às fls. 

103/104, em que informa a não localização de inventário em nome da 

falecida e a impossibilidade de fornecer a qualificação de todos os 

herdeiros, bem como, atento ao princípio da cooperação, prevista no art. 

6º do CPC, defiro o pedido de fls. 223.

De tal modo, determino a intimação da requerida Dailda Camilo Gomes da 

Silva – ME na pessoa de seu representante, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, forneça os dados e qualificações dos herdeiros de Dailda 

Camilo da Silva ou do inventariante do referido espólio.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, cerifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282286 Nr: 1905-37.2012.811.0002

 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: EDMILSON MONTEBELER, NILVA ROSA DE FREITAS 

MONTEBELER, HAIRON FREITAS MONTEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, IZAURA CLAUDINO DA SILVA, WALDIR BEZERRA DA SILVA, 

1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8.938/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP DE MT, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:OAB-MT 4801-B

 Vistos.

Da análise dos autos constata-se que, a requerida juntou cópia dos 

documentos dos herdeiros de Valdir Bezerra da Silva.

Determinada a intimação da parte autora, esta apresentou emenda à inicial, 

requerendo a citação dos herdeiros e que seja determinada a intimação da 

requerida para informar a qualificação do sétimo herdeiro não arrolado, ou 
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caso tenha falecido, que comprove mediante certidão de óbito.

Pois bem.

Recebo a emenda à inicial, determino a alteração do polo passivo para 

constar os herdeiros do requerido Waldir Bezerra da Silva, conforme 

informado na petição de fls. 246/247.

Tendo em vista que na certidão de óbito consta que o falecido deixou 7 

filhos maiores (fls. 209) e considerando que a requerida juntou cópia dos 

documentos de apenas 6 filhos, defiro o requerimento formulado pela 

parte autora para determinar a intimação da requerida para que, no prazo 

de 10(dez) dias, esclareça quanto à existência do sétimo herdeiro, 

devendo qualificá-lo e juntar os documentos pertinentes.

Sem prejuízo da determinação supra, citem-se os herdeiros já arrolados. 

Informada a qualificação do sétimo herdeiro, expeça-se a respectiva carta 

de citação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência, tendo em vista tratar-se de processo META 2, 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396015 Nr: 9176-92.2015.811.0002

 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: SIRIO AUGUSTO DA SILVA PINHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344459 Nr: 11465-32.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSILOS ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE 

SERRALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007637-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADY DE QUEIROZ MUSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eurico de Tal (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007637-69.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SADY DE QUEIROZ MUSSA RÉU: EURICO DE TAL Vistos. À 

vista da não localização do requerido, conforme certidão de id. 16489052 

e requerimento formulado pela autora (id. 16475099), redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 17h20. À 

vista da dificuldade de locomoção da requerente, defiro o pedido para 

dispensar sua presença no ato designado, devendo ser representada por 

seu procurador. Desentranhe novo mandado para cumprimento da liminar. 

Atente-se aos dados e endereço informado pela requerente no id. 

16475123 e 16475099. Consigne no mandado que, caso o oficial de justiça 

suspeite da ocultação da parte ré, deverá proceder a citação com hora 

certa, nos termos do art. 227 do CPC. Em sendo feita a citação com hora 

certa deverá a escrivã enviar ao réu carta dando-lhe ciência de tudo, nos 

termos do art. 254, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 13 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009382-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MANFIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009382-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE LUIZ MANFIO RÉU: LEANDRO PESSI Vistos etc. Atento 

aos autos, verifico que junto à contestação o requerido formulou 

reconvenção, sendo que esta não foi devidamente recebida/apreciada até 

o presente momento, razão pela qual passo a fazê-lo. Conforme dispõe o 

art. 319 do CPC, a reconvenção apresentada pelo réu não contém os 

requisitos indispensáveis à propositura da ação. Assim, intime-se o 

requerido/reconvinte a emendar a reconvenção, providenciando sua 

regularização no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, procedendo ao recolhimento das custas judiciais, bem assim atribuir 

o valor dado a causa, sob pena de indeferimento do pedido 

reconvencional. Sem prejuízo da determinação supra e priorizando o ato 

conciliatório, tendo, inclusive, o requerido se manifestado interesse na 

realização da audiência, designo o dia 14 de março de 2019, às 16h20min, 

para sua realização. Intimem-se os doutos patronos para se fazerem 

presentes ao ato acompanhados das partes. 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. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 22 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007881-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA MARIA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007881-95.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSINA MARIA ALVES DA CRUZ RÉU: VARZEA GRANDE 

SHOPPING S.A Vistos. Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Morais, 

Materiais e Pensão Vitalícia com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por JOSINA MARIA ALVES em desfavor de VÁRZEA GRANDE SHOPPING. 

Aduz que, no mês de julho de 2017, ao sair pela porta principal do 

Shopping tropeçou em uma valeta que estava sem grade, vindo a sofrer 

lesões em seu tornozelo esquerdo, coxa e joelho, sendo atendida pelos 

funcionários do requerido que fizeram os primeiros socorros e a 

encaminhou ao Pronto Socorro de Várzea Grande. Sustenta que, no início 

do tratamento da lesão sofrida o requerido estava custeando os exames e 

comprando os remédios necessário, contudo no mês de julho de 2018, 

modificou a forma de custeio, impondo à requerente que desembolsasse o 

tratamento médico e depois seria reembolsada. Afirma que, laborava com 

a venda de lanches e espetinho, com renda mensal de R$2.000,00 (dois 

mil reais), mas atualmente não possui qualquer renda financeira, pois está 

impossibilitada de trabalhar, de modo que não possui condições para 

pagar o tratamento. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 381 de 428



determinar que o requerido faça o custeio do tratamento médico da 

requerente, condicionando o pagamento apenas mediante a apresentação 

de encaminhamento médico, bem como seja arbitrado o pagamento de 

pensão no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais, sob pena de multa 

diária. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinada 

a emenda à inicial (id. 15151133), a requerente peticionou procedendo 

com a emenda (id. 15699447). Os autos vieram conclusos para decisão. É 

o relato. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a emenda à inicial, pois 

satisfatória. Determino a alteração do valor atribuído à causa para constar 

R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Pois bem. Nos termos do art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Visam a requerente seja 

determinado que o requerido pague os custos do tratamento médico e 

pague pensão alimentícia, sob o fundamento de que em razão de acidente 

ocorrido nas dependências do estabelecimento ficou impossibilitada de 

trabalhar. No caso o pedido merece parcial acolhimento, apenas, para 

determinar que a requerida continue a arcar com os custos do tratamento 

médico da autora, em decorrência da queda sofrida. Destarte, os 

documentos juntados aos autos indicam que a autora sofreu acidente ao 

sair do estabelecimento comercial, vindo a sofrer lesão no tornozelo 

esquerdo e joelho direito. Ademais, as conversas via aplicativo WhatsApp 

indicam que o requerido vinha pagando os custos do tratamento médico 

realizado pela autora em razão das lesões sofridas, bem como 

demonstram que, posteriormente, a autora deveria providenciar a compra 

dos medicamentos e mandar a nota para posterior reembolso (id. 

15075876). O perigo de dano evidencia-se no fato de que a autora 

necessita continuar o tratamento que, segundo afirma, não possui para 

tanto, de modo que não sendo concedida da tutela poderá ser obrigada a 

interromper o tratamento médico, prejudicando o seu quadro clínico. Logo, 

presentes requisitos de verossimilhança e urgência, oportuna a 

concessão de tutela antecipada, para determinar que o réu forneça os 

meios para o adequado tratamento de saúde da autora, com sequelas de 

acidente sofrido no estabelecimento comercial do réu. De outro norte, não 

merece deferimento, nesta fase sumária, o pedido para pagamento de 

pensão mensal no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pois não há prova 

de que a autora exercia atividade e percebia o montante pleiteado. Ainda, 

o evento narrado na inicial, que causou a lesão sofrida pela autora, datou 

de julho de 2017, mais de um ano antes do ajuizamento da presente ação, 

o que coloca em xeque o perigo da demora. Ademais, o deferimento da 

tutela antecipada conforme pleiteado, imediato pagamento de pensão 

alimentícia, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a 

concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3º do art. 

300, do CPC. Assim, a constatação da veracidade dos fatos narrados na 

exordial, está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório, sendo incabível a análise do pedido de antecipação de tutela 

nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente 

acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de 

exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 

5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da 

tutela de urgência pleiteado pela parte autora, para determinar que o 

requerido arque com os custos do tratamento médico da autora, mediante 

a apresentação de solicitações, receitas ou encaminhamento médicos, 

sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$200,00 (duzentos 

reais), limitada ao valor da causa. Concedo à autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, do CPC. Cite-se/intime-se o 

réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 28 de março de 2019, às 

14h40. Consigne-se que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 28 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010605-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010605-72.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DE LURDES SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010589-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BARCELOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010589-21.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): TRANSPORTES BARCELOS LTDA - EPP RÉU: REGINALDO 

MOREIRA Vistos. Cuida-se de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer 

Decorrente da Não Transferência do Veículo com pedido de Tutela 

Antecipada proposta por TRANSPORTES BARCELOS LTDA.-EPP em 

desfavor de REGINALDO MOREIRA. Aduz que, em 6 de junho de 2016, 

vendeu o veículo CAMINHÃO, Cor Azul, Diesel, ano 1986, modelo 1987, 

Placa JYT61 20, chassi 9BM345303GB731843, RENAVAM n: 399349731, 

pelo valor de R$75.000,00, a ser pago em 50 parcelas de R$1.500,00 (mil 

e quinhentos reais). Todavia, o requerido tomou a posse do veículo, mas 

não efetuou o pagamento do respectivo preço avençado, não efetuou a 

transferência do veículo adquirido para seu nome, deixou de pagar os 

impostos anuais e o veículo foi multado por diversas infrações. Sustenta 

que, para não ser executada efetuou o pagamento de dívidas com IPVA, 

DPVAT, multas e taxas, decorrentes do caminhão. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido efetive a 

transferência do veículo e da dívida deste advinda para seu nome, sob 

pena de multa diária. Em caso da não realização da transferência, no 

prazo determinado, pleiteia que seja determinado o bloqueio junto à 

autoridade estadual. Pede os benefícios da gratuidade da justiça. É o 

relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visa o requerente a imediata transferência do veículo e da 

dívida que sobre ele recaia para o requerido, sob o fundamento de que o 

caminhão foi vendido ao requerido e este não providenciou a 

transferência junto ao Órgão de Trânsito. Ocorre que, não estão 

presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da 

antecipação da tutela, em especial a probabilidade do direito e o fundado 

receio de dano. Isso porque, o Contrato de Compra e Venda constante 

nos autos, para comprovar o negócio jurídico entabulado entre as partes, 

está assinado apenas pelo suposto comprador, não houve o 

reconhecimento de firma da assinatura nem foi assinado por testemunhas 

(id. 16777531 - Pág. 1/3). Ainda, embora ao autor alegue que o requerido 

não cumpriu com a sua obrigação e que o veículo acumula multas e 

impostos, os quais teve que quitar para não sofrer execução, não juntou 

quaisquer documentos para comprovar o alegado. Ademais, o art. 134 do 

Código Brasileiro de Trânsito, estabelece que: ”No caso de transferência 

de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 

executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia 
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autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação. Logo, também incumbia à autora, antiga proprietária do 

veículo a comunicação ao órgão de trânsito acerca da transferência de 

sua propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente 

pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Com efeito, a 

mera comunicação da alienação ao DETRAN, informando o nome do novo 

proprietário do veículo, teria evitado o lançamento das multas em nome da 

autora, o que poderia ter sido providenciado sem maiores dificuldades pela 

própria requerente, mesmo que a réu não tivesse efetuado a transferência 

da propriedade do veículo. Destarte, a constatação da veracidade dos 

fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas e ao 

crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de antecipação 

de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente 

acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de 

exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 

5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de 

urgência pleiteado pela parte autora, pois ausentes elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, bem como rem razão do perigo da 

irreversibilidade da medida. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 11 de abril de 2019, às 14h40, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). À vista da 

comprovação de que a empresa autora está inativa há alguns anos, 

concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 

e 99 do CPC. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 3 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010650-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALEX BRUNO SANTORO SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUISON CORREA DE CUNHA OAB - MT24688/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R J LIMA & CIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010650-76.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WALEX BRUNO SANTORO SALGADO REQUERIDO: J R J 

LIMA & CIA LTDA. - ME Vistos. Em análise dos autos verifica-se que o 

presente feito está endereçado ao Juizado Especial Cível, de forma que 

este juízo carece de competência para processar e julgar a presente 

demanda. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua 

redistribuição para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 3 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007673-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MICALI (RÉU)

COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES J. G. LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007673-48.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA 

LTDA. RÉU: COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES J. G. LTDA - ME, 

THIAGO MICALI Vistos. Tendo em vista que autora comprovou o 

recolhimento dos emolumentos iniciais (id. 10588033), determino o 

prosseguimento do feito. Citem-se/intime-se a ré, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 7 de março de 2019, às 14h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 30 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003392-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003392-49.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAUREANO JOSE DA SILVA RÉU: NEIDE MARIA GOMES DOS 

SANTOS Vistos. Recebo e emenda à inicial apresentada pela parte autora, 

pois satisfatória. No mais: I – Cite-se aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, atentando-se ao endereço informando 

para confinante, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II – 

Por edital, com prazo de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais 

interessados em lugar incerto, caso hajam (art. 259, I, do CPC); III – Por 

meio eletrônico, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

(art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos; V - Concedo, à parte autora a gratuidade 

de justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 30 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004898-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA DAIANA PEREIRA DO CARMO (RÉU)

MAYLLA CAROLINE DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANA DIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004898-94.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZ GONZAGA DE SOUZA RÉU: ELIANA DIAS DE OLIVEIRA, 

MAYLLA CAROLINE DE OLIVEIRA, PAMELA DAIANA PEREIRA DO CARMO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 383 de 428



Vistos. Tendo em vista que não se obteve êxito na realização de acordo 

na audiência de conciliação, certifique-se quanto à apresentação de 

contestação pela parte ré. Apresentada a peça defensiva, intime-se a 

parte autora para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 30 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010444-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIN MARQUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010444-62.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES REQUERIDO: MARLIN 

MARQUES SILVA Vistos. Em face da petição de id. 16697044, em que a 

parte autora requer a desistência do presente feito, nos termos do 

parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas se 

houver pela parte autora diante de sua desistência, conforme prevê o 

artigo 90 do CPC. Sem condenação em honorários à vista da ausência do 

contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 3 

de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010391-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARCEDINA MARIANO MAITELLI (RECONVINTE)

PAULO SERGIO MAITELLI (RECONVINTE)

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECONVINDO)

PAULO SERGIO MAITELLI (RÉU)

ARCEDINA MARIANO MAITELLI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010391-81.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECONVINTE: PAULO 

SERGIO MAITELLI, ARCEDINA MARIANO MAITELLI RÉU: ARCEDINA 

MARIANO MAITELLI, PAULO SERGIO MAITELLI RECONVINDO: SANDRA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. Da análise dos autos constata-se 

tratar-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Sinop, a qual foi 

distribuída como Procedimento ordinária. Destarte, determino a correção 

da classe do processo para constar como Carta precatória. Em seguida, 

cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008408-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE SOUZA TARIFA (RÉU)

SARA MARIA FERNANDES E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008408-81.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS VINICIUS SILVERIO RÉU: SARA MARIA FERNANDES 

E SILVA, OSMAR DE SOUZA TARIFA Vistos etc. Em face da petição 

acostada no Id. 11641405, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários, diante da inexistência 

do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1008611-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CISLEUDA CASE DE BRITO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008611-43.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CISLEUDA CASE DE BRITO LIMA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos etc. Trata-se de 

Ação Produção Antecipada de Prova de Exibição de Documentos proposta 

por Cisleuda Case de Brito Lima em desfavor de Ympactus Comercial Ltda, 

ambos devidamente qualificados. Na decisão acostada no Id. 10913930, 

determinou-se a intimação da autora para emendar a inicial a fim de sanear 

irregularidades contidas nesta, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). No Id. 16220680, certificou-se o decurso de 

prazo sem a manifestação da parte autora. Vieram os autos conclusos. É 

breve e necessário relatório. Fundamento e Decido. Em análise aos autos, 

verifico que o advogado da parte autora foi devidamente intimado, para 

que apresentasse emenda a fim de juntar aos autos documentos 

indispensáveis para prosseguimento do presente deito, todavia a parte 

permaneceu silente. Desta feita, não sendo cumprida a diligência e 

certificada a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo 

com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad 

eternum em cartório, aguardando providências por parte do autor, principal 

interessado no deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte 

autora em cumprir o que lhe fora colocado, com fulcro no art. 330, IV, do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em 

honorários, face a inexistência do contraditório. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009394-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANDRE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009394-35.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DOUGLAS ANDRE DE CAMPOS RÉU: IMOBILIARIA GLORIA 

LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Douglas 

André de Campos em desfavor de Imobiliária Gloria Ltda, ambos 

devidamente qualificados. Na decisão acostada no Id. 11431769, 

determinou-se a intimação da autora para emendar a inicial a fim de sanear 

irregularidades contidas nesta, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). No Id. 16223050, certificou-se o decurso de 

prazo sem a manifestação da parte autora. Vieram os autos conclusos. É 

breve e necessário relatório. Fundamento e Decido. Em análise aos autos, 

verifico que o advogado da parte autora foi devidamente intimado, para 

que apresentasse emenda a fim de juntar aos autos documentos 

indispensáveis para prosseguimento do presente deito, todavia a parte 

permaneceu silente. Desta feita, não sendo cumprida a diligência e 

certificada a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo 

com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad 

eternum em cartório, aguardando providências por parte do autor, principal 

interessado no deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte 

autora em cumprir o que lhe fora colocado, com fulcro no art. 330, IV, do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em 

honorários, face a inexistência do contraditório. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002864-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACCIOLY COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002864-78.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ACCIOLY COMERCIO DE VEICULOS EIRELI REQUERIDO: 

GRAMARCA VEICULOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Accioly Comércio 

de Veículos Eireli em desfavor de Gramarca Chevrolet, ambos 

devidamente qualificados. Na decisão acostada no Id. 12885926, 

determinou-se a intimação da autora para emendar a inicial a fim de sanear 

irregularidades contidas nesta, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). No Id. 16230128, certificou-se o decurso de 

prazo sem a manifestação da parte autora. Vieram os autos conclusos. É 

breve e necessário relatório. Fundamento e Decido. Em análise aos autos, 

verifico que o advogado da parte autora foi devidamente intimado, para 

que apresentasse emenda a fim de juntar aos autos documentos 

indispensáveis para prosseguimento do presente deito, todavia a parte 

permaneceu silente. Desta feita, não sendo cumprida a diligência e 

certificada a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo 

com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad 

eternum em cartório, aguardando providências por parte do autor, principal 

interessado no deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte 

autora em cumprir o que lhe fora colocado, com fulcro no art. 330, IV, do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em 

honorários, face a inexistência do contraditório. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002973-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LAURETTI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002973-63.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS LAURETTI DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. Marcos Louretti de Almeida ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

danos Morais em desfavor de Telefônica Brasil S/A (VIVO), ambos 

qualificados. Alega, em síntese, que no início do mês de setembro de 

2016, ao tentar obter um financiamento para aquisição de uma motocicleta, 

teve seu crédito negado sob o argumento de que seu nome encontrava 

inserto nos cadastros restritivos do crédito realizada pela empresa 

requerida, por um suposto débito de R$ 129,69. Declara que o único 

celular que o requerente possui é pré-pago, categoria esta que não gera 

faturas, afirmando desconhecer qualquer dívida junto à requerida. Em 

sede liminar, pleiteou pela retirada de seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. No mérito, requereu a inexigibilidade do débito lançado 

pela requerida, bem como a condenação da mesma em ressarcir os danos 

morais causados. Requereu a inversão do ônus probante com base no 

CPC, e os benefícios da gratuidade judicial. Na decisão acostada no Id. 

3217223 fora deferida a liminar pleiteada. Audiência de conciliação 

inexitosa (Id. 10861462). A ré não apresentou contestação, quedando-se 

inerte, sem apresentação de defesa, sem defesa (certidão – Id. 

16032526). É o relatório. Fundamento e decido. Versam os presentes 

autos sobre matéria eminentemente de direito, dispensando-se produção 

de outras provas além das existentes nos autos, assim, conheço 

antecipadamente o pedido, conforme disposto no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. Ante à revelia da empresa requerida presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial e estes acarretam a procedência 

da ação. Com efeito, não resta dúvida de que a ré foi negligente ao 

negativar o nome do requerente sem antes verificar se, de fato, o débito 

em questão realmente lhe pertencia e se encontrava em aberto, o que 

configura ato ilícito passível de reparação, nos termos dos artigos 186 e 

927 do Código Civil. Dispõem os aludidos comandos legais, in verbis: Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Desse modo, com 

amparo nos dispositivos legais citados, resta comprovado que a empresa 

requerida agiu com negligência e omissão ao proceder, de forma indevida, 

o lançamento do nome da autora no rol de maus pagadores sem se 

acautelar acerca da titularidade do débito negativado. Dessa forma, é 

cediço que o indevido lançamento do nome da requerente aos órgãos de 

restrição ao crédito (SPC/SERASA), por um débito não existente, constitui 

ato lesivo à moral, ensejando a reparação dos danos morais, por ser 

notório que o fato objetivo inscrição do nome nos cadastros negativadores 

- sempre reverbera no plano subjetivo, causa a perturbação do espírito, 

cria um embaraço no íntimo do cidadão de bem, daquele que se esmera 

por estar em dia com suas obrigações, mormente se o inadimplemento é 

inusitado e sem justa causa. In casu, ficou demonstrada a repercussão 

negativa, diante do abalo na imagem, honra e crédito da autora, resultado 

direto do lançamento indevido do seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito, sobretudo porque o ato ilícito causou-lhes abalo no crédito e 

impediu-o de realizar operações financeiras e compras a prazo no 

comércio. E o abalo de crédito, na definição de Aguiar Dias, vem a ser a 

diminuição do conceito de que alguém goza e que aproveita ao bom 

resultado de sua atividade profissional, especialmente se se 

desenvolverem no comércio (in Repertório Enciclopédico do Direito 

Brasileiro, vol I/1). Nessa esteira, o posicionamento assente na Egrégia 

Corte Superior: Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, 

considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso (REsp 419365 

– MT, do qual foi relator a Ministra Nancy Andrighi). Dessa forma, 

demonstrado está que é desnecessária a demonstração de reflexo 

patrimonial negativo, bastando que o fato, por si só, cause ao ofendido 

transtornos e reações constrangedoras, como resultado da conduta 

lesiva praticada pela requerida ao lançar o nome do requerente nos 
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cadastros de maus pagadores, o que deve ensejar a reparação pecuária 

a ser suportada pelo ofensor. Já decidiu o E. TJ/SP: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE 

FATURAS DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 

CONTRATAÇÃO NEGADA PELO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS 

DA RÉ.EXEGESE DO ART. 333, INC. II, DO CPC. EVENTUAL FRAUDE 

COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE DECORRE DO RISCO DA ATIVIDADE QUE 

EXERCE.DÉBITO INEXIGÍVEL E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR 

INDEVIDA.DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DE 

ACORDOC OM OS PROPÓSITOS DA REPARAÇÃO. A míngua de provas de 

que a contratação de serviços negada pelo autor foi efetivamente 

realizada, ônus que competia à ré, de rigor a declaração da inexigibilidade 

do débito apontado por ela.A responsabilidade da prestadora de serviços 

tem repouso no risco da atividade que exerce, pois, auferindo vantagens 

econômicas inerentes ao serviço que coloca no mercado, nada mais justo 

que responda pelas consequências danosas oriundas da defeituosa 

prestação. A negativação indevida do nome do demandante acarretou 

embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e 

financeiro.Dano moral configurado. Quantum indenizatório que deve ser 

fixado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a 

fim de reparar o dano moral experimentado, sem caracterizar 

e n r i q u e c i m e n t o  i n d e v i d o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( A p e l . 

1004718-21.2014.8.26.0038, Rel. Gilberto Leme, j. 13/06/2016). E: 

Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenização por danos morais. 

Prestação de serviços. Telefonia. Negativação tida como indevida. R. 

sentença de improcedência, com apelo só da acionante. Contestação 

desacompanhada de elementos de convicção. Demandada que não se 

desincumbiudo ônus probatório, não se olvidando do art. 6º, VIII, do CDC. 

Não comprovada a contratação dos serviços, bem assim a regularidade 

da inscrição do nome da consumidora. Danos morais vislumbrados, mas 

que devem ser arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso parcialmente provido, para julgar a demanda procedente em 

parte, invertida a sucumbência. (Apel.1065748-31.2015.8.26.0100, Rel. 

Campos Petroni, j. 21/03/2017)Com relação ao valor da condenação dos 

danos morais, por tratar-se de questão sujeita ao arbitramento pelo Juízo, 

a revelia não induz presunção de aceitação do montante requerido na 

inicial. Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados 

pela doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 

indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pela requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) ao 

requerente Marcos Louretti de Almeida, com juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir 

do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do 

débito com relação ao contrato nº 0230842106. Confirmo, outrossim, a 

liminar deferida para todos os efeitos legais. Condeno a parte requerida a 

pagar as custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme art. 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 3 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001792-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA XAVIER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME LIBERATTI OAB - MT0016825A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001792-27.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): RITA DE CASSIA XAVIER SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Rita de Cassia Xavier Silva em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consóricios do Seguro DPVAT, ambos 

devidamente qualificados. Na decisão proferida no Id. 3208742 

determinou-se a intimação do autor para emendar a inicial a fim de sanear 

irregularidades contidas nesta, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Inconformado com a determinação, a parte 

autora interpôs embargos declaratórios alegando omissão, posto que em 

face não haver conclusão da perícia médica, não é possível a 

apresentação do requerimento administrativo junto à seguradora, contudo, 

o recurso fora desacolhido por este juízo (decisão – Id. 10486426) No Id. 

15323540, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação da parte 

autora. Vieram os autos conclusos. É breve e necessário relatório. 

Fundamento e Decido. Em análise aos autos, verifico que o advogado da 

parte requerente foi devidamente intimado, para que apresentasse 

emenda a fim de juntar aos autos documentos indispensáveis para 

prosseguimento do presente deito (juntada de requerimento 

administrativo), todavia a parte permaneceu silente. Desta feita, não sendo 

cumprida a diligência e certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos não 

podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por 

parte do autor, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários, face a inexistência do contraditório. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003109-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ARRUDA DALLA NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003109-89.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GABRIEL DE ARRUDA DALLA NORA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Gabriel de Arruda Dalla 

Nora em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, ambos devidamente qualificados. Na decisão proferida no Id. 

12896549, determinou-se a intimação do autor para emendar a inicial a fim 

de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, do CPC). No Id. 16305123, certificou-se o decurso 

de prazo sem a manifestação da parte autora. Vieram os autos conclusos. 

É breve e necessário relatório. Fundamento e Decido. Em análise aos 

autos, verifico que o advogado da parte requerente foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar aos autos 

documentos indispensáveis para prosseguimento do presente deito 

(juntada de requerimento administrativo), todavia a parte permaneceu 

silente. Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o 

que lhe fora colocado, com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a 

petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários, face a 

inexistência do contraditório. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 3 
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de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002838-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE PAULA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALTINO VILAS BOAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002838-17.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): WALTER DE PAULA FRANCO RÉU: GILMAR ALTINO VILAS 

BOAS Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela de 

Urgência c/c Cobrança proposta por Walter de Paula Franco em desfavor 

de Gilmar Altino Vilas Boas, ambos devidamente qualificados. O autor 

alega, em síntese, que firmou com o requerido contrato escrito de locação 

de imóvel, pelo valor de R$ 2.000,00 mensais, a título de aluguel, pelo 

prazo de doze meses, com início em 15.09.2016 e término em 15.09.2017, 

contudo após dois meses de contrato, o inquilino/réu parou de pagar ao 

locador. Ao final, requereu concessão de tutela provisória de urgência 

para desocupação do imóvel. No mérito, postulou pela rescisão do 

contrato e a decretação do despejo do requerido, além da condenação 

dos requeridos no pagamento dos aluguéis em atraso. Na decisão 

acostada no Id. 6794450 fora deferida a tutela antecipada condicionada a 

prestação de caução e determinada a citação da parte requerida. Consta 

na certidão do Id. 7279989 que o autor não prestou caução no prazo 

estabelecido, pelo que fora expedido mandado de citação (Id. 7842516). O 

réu foi regularmente citado (Id. 8066377), deixando transcorrer in albis o 

prazo para oferecimento de contestação, conforme certidão do Id. 

16302217. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido comporta 

julgamento antecipado nos termos do art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. O requerido foi devidamente citado, mas deixou de 

oferecer contestação, razão pela qual decreto a sua revelia. Esta, no 

entanto, traz a reboque a presunção (relativa) de veracidade dos fatos 

alegados pelo requerente. Tivesse algo a alegar em seu favor, certamente 

teria adotado conduta diversa, trazendo ao Juízo fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito alegado pelo demandante. Destarte, 

presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC), notadamente, a existência da locação, o termo final do 

contrato e o atraso no pagamento dos alugueis, que ensejam as seguintes 

consequências jurídicas: a rescisão contratual e o dever de desocupação, 

sob pena de despejo. Ainda assim não fosse, o decreto de procedência 

seria de rigor, à luz dos documentos que instruem a peça vestibular – em 

especial o instrumento contratual – Id. 6148488 – que respaldam de forma 

suficiente a pretensão deduzida na inicial. Nesse sentido: Ação de 

despejo por falta de pagamento – Cerceamento de defesa inexistente – 

Instrução probatória desnecessária – Recurso desprovido. (TJSP – APL 

10053822720158260132. Relator: Fortes Barbosa – Data julgamento: 

22.03.2017 – 29ª Câmara de Direito Privado) Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, para declarar a resolução do contrato 

entre as partes celebrado e determinar, por conseguinte, o desalijo 

compulsório. Para desocupação voluntária, assino o prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 63, § 1º, letra “a” da Lei. 8.245/91, sob pena de ser 

expedido mandado de despejo compulsório. Nesse mesmo passo, 

CONDENO o requerido ao pagamento dos alugueres e demais encargos 

pactuados vencidos e daqueles que se venceram durante o 

processamento do feito até a efetiva desocupação do imóvel, devidamente 

atualizado pelo INPC desde os vencimentos, acrescidos de juros de mora 

a partir da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte autora, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 3 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008799-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008799-36.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DANIELY OLIVEIRA RÉU: LUCIANE DE TAL Vistos etc. Daniely 

Oliveiras ajuizou ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela 

Antecipada em desfavor de Luciane de tal, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Alega que é proprietária do imóvel residencial na 

Rua 12, Quadra 13, Casa 05, Bairro Cohab, no Residencial Jacarandá, 

Várzea Grande/MT. Informa que no ano de 2016 ficou grávida de gêmeas 

com gestação de risco, necessitando de acompanhamento diário, e por 

esse motivo foi residir provisoriamente na casa de sua avó, solicitando à 

sua vizinha que “olhasse” sua residência, no entanto, ao retornar para 

sua residência em agosto/2017, constatou que a mesma estava invadida 

por terceiro, no caso a requerida. Ressalta que informou à ré que era 

proprietária do imóvel, sendo que a ré avisou que estava disposta a 

desocupar o imóvel, mas a autora teria que arrumar um lugar para ela 

morar. Destaca que concedeu o prazo de dez dias para a desocupação, 

contudo, não obteve êxito, não restando outra alternativa senão a 

intervenção do Poder Judiciário. Assim, requereu a concessão de liminar 

para reintegrá-la na posse do imóvel. Pugnou pelos benefícios da 

Assistência Judiciária. Decisão inicial acostada no Id. 10949211, 

oportunidade onde foi deferida a medida liminar pleiteada, bem como 

determinada a citação da ré. A requerida foi notificada judicialmente para 

desocupação voluntária do imóvel, assim como também foi citada para 

contestar a ação, sendo presenciado pelo próprio Oficial de Justiça a 

desocupação do imóvel (certidão – Id. 11709180). A ré não ofertou 

contestação (certidão – Id. 1631806). É o relatório. Fundamento e decido 

Trata-se de ação de Reintegração de Posse e, no caso vertente, os 

argumentos da parte autora e os documentos juntados nos autos, tudo 

somado à revelia da requerida, permitem o julgamento antecipado da lide. 

Há fatos notórios, confessados e incontroversos (CPC/2015, arts. 355, I e 

II, e 374, I, II e III ). Com efeito, a autora comprovou com os documentos 

acostados na inicial, que efetivamente é possuidor do imóvel discutido nos 

autos. Tem-se dos autos que a autora notificou verbalmente a aludida ré 

para desocupar o imóvel, mas ela não o desocupou. Ora, tendo sido 

comprovado o esbulho ilegal praticado pela requerida, que não restituiu o 

imóvel à autora, segue-se que, deferida a medida liminar em favor da 

autora, uma vez que não houve qualquer recurso. E mais, a ré foi 

devidamente citada para explicar sua conduta e a eventual posse justa e 

preferiu manter calada, não apresentando defesa nos autos. Não havendo 

contestação e nenhum documento hábil para ilidir a pretensão da 

requerente, aplica-se o artigo 344, do Código de Processo Civil, in verbis: 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Ademais, se 

presente o efeito material da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, deve o juiz assim encará-los independentemente de 

haver outras provas nos autos que reforcem a referida presunção. Tal 

regra é excepcionada apenas quando os elementos dos autos 

comprovarem (de maneira suficiente) exatamente o contrário do que 

afirmado na inicial ou quando as próprias afirmações fugirem 

completamente da lógica do ordinariamente possível, nenhuma delas 

configurada no caso dos autos. Em suma, a ação é procedente, ficando a 

autora definitivamente reintegrada na posse do imóvel descrito na exordial. 

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de reintegrar a autora 

definitivamente na posse do imóvel residencial na Rua 12, Quadra 13, 

Casa 05, Bairro Cohab no Residencial Jacarandá, Várzea Grande/MT., 

confirmando os efeitos da liminar concedida. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, que fixo por equidade em 10% do valor atualizado da causa 

(art. 85, § 2° do CPC). Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 
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com as baixas e anotações de estilo. P. R. e Cumpra-se. Várzea Grande, 

3 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009079-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ROSCETE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

RUY AUGUSTUS ROCHA OAB - GO21476 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009079-07.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

GABRIELA DE OLIVEIRA ROSCETE BARBOSA REQUERIDO: GRAMARCA 

VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos, etc. Diante da 

formalização de acordo entre a parte autora e a requerida General Motors 

do Brasil, cujos efeitos atingem a outra requerida, determino a intimação da 

requerida Gramarca Veículo Ltda. acerca dos termos do acordo noticiado, 

para manifestar no prazo de 10 dias, valendo seu silêncio como 

concordância tácita. Outrossim, cadastre-se no Sistema Pje os patronos 

da requerida General Motors. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004903-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (RÉU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

NERIO ANDRADE DE BRIDA OAB - MS10603-B (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO(A))

 

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-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:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946/O-O (ADVOGADO(A))

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000866-12.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MARIA LUCIENE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Maria 

Luciene da Silva promove a presente ação de cobrança do seguro 

obrigatório – DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DVPAT S/A, aduzindo que é genitora do Sr. Ruann Ludowic Jessy 

da Silva, o qual veio a óbito em razão do acidente envolvendo veículo 

automotor ocorrido em 23/08/2014. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório 

por Acidente de Trânsito no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais). Na decisão de Id. 6065579 foi determinado a autora que 

comprovasse nos autos a realização de requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento, a qual manifestou-se no Id. 6687242 requerendo o 

prosseguimento do feito, “uma vez que a falta do requerimento 

administrativo não pode sobrepor ao direito ao acesso à justiça”. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação foi 

ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, 

regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será obrigatório o pagamento do 

seguro quando os danos pessoais sofridos tiverem sido causados, 

obrigatoriamente, por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, 

analisando detidamente os autos, a falta de interesse de agir deve ser 

reconhecida, de ofício. Isso porque, o interesse de agir diz respeito à 

necessidade da existência do processo como única maneira de resolver o 

conflito de interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorin Assumpção 

Neves, em Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª edição. 

Editora Método, p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, também 

chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade 

da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da 

máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento 

jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em 

sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a 

energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução 

da demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO 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).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “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 – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a autora de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 

alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir 

(art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. 

Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, com base 

no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010584-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NAZARELO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO JUSTINO DE ABREU FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010584-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO NAZARELO DE CAMPOS RÉU: ANTÔNIO JUSTINO DE ABREU FILHO 

Vistos. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel, 

que João Nazarelo de Campos promove em face de Antônio Justino de 

Abreu Filho. Da detida análise da petição inicial, verifiquei que o requerente 

aduziu ser proprietário de um imóvel residencial localizado na Rua 

Henrique de Paula, nº 155, Bairro Centro Sul, em Várzea Grande-MT (Id. 

16776830), o qual teria sido objeto de contrato de locação que ora 

pretende rescindir, contudo não anexou documentos, a fim de comprovar 

tal propriedade, uma vez que incumbe ao requerente comprovar a 

existência de fato constitutivo de seu direito. Destarte, determino venha à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel, a fim de comprovar ser o 

proprietário do imóvel descrito na inicial, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, observo que a parte autora deixou de aportar aos autos 

comprovante de endereço a fim de comprovar o seu domicílio. Destarte, 

considerando o que dispõe o art. 320 do CPC, determino, venha à parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a emenda da inicial, 

juntando aos autos comprovante de endereço, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010588-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010588-36.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: MARCOS DO 

ESPIRITO SANTO BESERRA Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art.456 da CNGC/MT) Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001050-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT6491/B-B (ADVOGADO(A))

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO OAB - MT19205/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001050-65.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE HUMBERTO DE SOUZA RÉU: FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS 

Vistos etc. Aportou aos autos petição de id. 16112052 na qual a parte 

requerida pugna pela redesignação da audiência de instrução e julgamento 

em virtude de ter constituído novo patrono nos autos. Da análise dos autos 

verifico que encontra-se designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/10/2015 às 15:30 horas, bem como observo que o então 

advogado contratado para defender os interesses da requerida, Sr. 

Demilson Nogueira Moreira, renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, 

porém apenas notificou a parte requerida em 22/10/2018, conforme se 

observa do documento juntado no id. 16082706. Dessa forma, 

considerando o exíguo prazo entre a constituição de um novo patrono e a 

data da audiência de instrução e julgamento já designada, redesigno a 

audiência constante nos autos para o dia 13/12/2018, às 14:00 horas. 

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Por 

oportuno, considerando que as partes possuem advogados constituídos 

nos autos, ficando elas intimados por meio de seus procuradores acerca 

da solenidade acima designada. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010121-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, cuja guia deverá ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

Emissão de Guia de Diligência). Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002622-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002622-90.2016.8.11.0002 

AUTOR: ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. ALEXSANDRO 

DOS SANTOS DIAS ingressou com a presente ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, todos devidamente qualificado 

nos autos. Determinada a emenda da petição inicial (Id. 2976125) a parte 

autora não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o 

prazo concedido, conforme certificado no Id. 10721203. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que 

depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora 

manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer 

manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. 

Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar a irregularidade 

apontada no Id. 2976125, inexiste alternativa senão indeferir a petição 

inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo 

sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001687-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. M. D. A. (REQUERENTE)

DEISIMAIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DEISIMAIRA DE AGUIAR, LUCAS EDUARDO MARQUES DE AGUIAR Parte 

Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. Lucas Eduardo Marques de Aguiar, neste ato 

representado por sua genitora Deisimaira de Aguiar ingressou com a 

presente ação de cobrança de seguro DPVAT em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Na decisão de Id. 

12084079 determinada a emenda da inicial. A parte autora manifestou nos 

autos pedido de desistência da ação no Id. 12473432. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 12473432 se trata 

de uma simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte 

requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, 

homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Custas pela parte autora cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento 

de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007116-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007116-61.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADAO TEIXEIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc. ADÃO TEIXEIRA promove a presente ação de liquidação de 

sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em 

síntese, que desembolsou o valor de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos), proveniente da adesão à rede Telexfree e 

consequente aquisição de uma conta AD Central Family. Aduz que em 

virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora manifestou no id. 9909185, 

a parte autora manifestou no id. 10292556. Devidamente citada (id. 

11401503), a requerida se manteve silente, não apresentando qualquer 

espécie de resposta. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. 

Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 

355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente 

para a formação do meu convencimento. A empresa requerida apesar de 

devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, incide o 

ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na 

liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica expressamente 

em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos 

que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum 
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debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura 

sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de presunção de que os 

fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, 

esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a liquidez do seu crédito, tendo em vista que sequer 

aportou aos autos boletos ou outros documentos que comprovasse a 

realização do pagamento descrito na inicial. Dessa forma, apesar do 

documento de id. 9901798 a princípio demonstrar 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. Portanto, considerando que a distribuição do ônus da 

prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), 

dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito”, entendo que não restou demonstrado nos autos que a 

parte autora realizou a aquisição de uma conta AD Central Family no valor 

de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

perante a requerida, uma vez que tal alegação ficou relegada ao campo 

hipotético, sem qualquer prova robusta da sua ocorrência. 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 requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial 

e em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do 

CPC. Condenado a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. 

e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - 

Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, 

Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002072-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ELEN BRITEZ (REQUERENTE)

A. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposta Matheus Xavier Lima Neto em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, todos devidamente qualificados nos 

autos, visando o recebimento da obrigação imposta nos autos. Após o 

trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela intimação 

da parte executada para o pagamento do débito, sendo que esta realizou 

o depósito do valor de R$ 2.267,48 (id. 12444030). Em seguida o 

exequente manifestou concordância com o valor depositado em juízo e 

pugnou pela expedição de alvará em seu favor (id. 12512765). 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 no id. 12444030 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 autora para levantamento do valor 

depositado em juízo no id. 12444030. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010547-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010547-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDSON SANTOS SILVA RÉU: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Aportou aos autos 

petição da parte autora no Id. 16787089, requerendo a expedição de ofício 

a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, com o intuito de 

regularizar o polo passivo da lide, a fim de constar no polo passivo da 

presente demanda, os ex-sócios da empresa requerida extinta, uma vez 

que o autor alega não possuir recursos suficientes para cumprir com a 

determinação de Id. 16766804. Pois bem. Convém ressaltar que os Órgãos 

dos Judiciários, não podem ser reduzidos à condição de assessores 

especializados na localização das partes, pois isso implicaria em 

desempenho, pelos auxiliares da justiça, de inúmeros atos que, a rigor, 

não são de sua função, atravancando os serviços forenses e infringindo 

o interesse público. Pelo exposto, indefiro o pedido retro, porque o que 

nele é solicitado é de exclusiva tarefa da parte, visto que cabe a própria 

parte autora as diligências quanto a eventuais dados da empresa 

requerida junto a Junta Comercial. Assim sendo, considerando ser ônus 

da parte autora regularizar o polo passivo da ação, determino venha à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a regularização do 

polo passivo da demanda, conforme determinado no Id. 16766804, sob 

pena de extinção (art. 76, § 1º do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002482-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 391 de 428



GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002482-56.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GUIBSON ALEXANDRE SANTOS 

SERJOANI Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT movida por Guibson Alexandre Santos Serjoani em desfavor de 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Após o trânsito em julgado da 

sentença a requerida compareceu aos autos e informou o depósito da 

quantia referente à obrigação imposta na sentença (ids. 12456797 a 

12456805). Em seguida a parte autora manifestou concordância com o 

valor depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu favor 

(id. 12742111). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em 

juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

id. 12456805. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002734-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002734-59.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Cássia Sinhoratti 

promove a presente ação de cobrança do seguro obrigatório - DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

aduzindo que sofreu acidente de trânsito em 24/06/2016 o qual lhe 

ocasionou incapacidade permanente. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório 

por Acidente de Trânsito. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

459731). A requerida apresentou contestação no Id. 4565513, alegando a 

falta de interesse de agir em virtude da ausência de prévio requerimento 

administrativo e a ausência de laudo realizado pelo IML. No mérito, aduziu 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da requerente, bem 

como defende que em eventual condenação seja considerado a 

graduação da invalidez permanente. Ao final, alegou que em caso de uma 

eventual condenação que os juros de mora deverão incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No Id. 

4856228 a autora impugnou a contestação. Na decisão de Id. 6759993 foi 

determinado a autora que comprovasse nos autos a realização de 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento, tendo esta se 

manifestado no Id. 6850529, aduzindo a desnecessidade de pedido 

administrativo, requerendo a reconsideração da decisão e prosseguimento 

do feito. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

presente ação foi ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro 

Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será 

obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais sofridos 

tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 

6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho que a 

preliminar arguida pelo requerido de falta de interesse de agir em virtude 

da ausência de prévio pedido administrativo deva ser acolhida. Isso 

porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da existência do 

processo como única maneira de resolver o conflito de interesse. O ilustre 

doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95, ensina 

que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, conforme já mencionado na decisão de Id. 6759993, o 

Supremo Tribunal Federal passou a considerar a exigibilidade do 

requerimento como condição para o exercício do direito de ação, sem que 

isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE 

REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 

03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO 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).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 
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Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “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 – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a autora de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 

alternativa não há senão acolhimento da preliminar arguida pelo requerido 

com o consequente indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO 

extinto o processo sem resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providenciais 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003505-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CRUZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003505-03.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

FERNANDO DA CRUZ LIMA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT movida por Fernando da Cruz Lima em desfavor Itapu 

Seguros de Auto e Residência S.As. Após o trânsito em julgado da 

sentença a requerida compareceu aos autos e informou o depósito do 

valor da condenação (Id. 15413487). Em seguida a parte autora 

manifestou concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e 

pugnou pela expedição de alvará em seu favor (Id. 15494904). Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta 

na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela requerida 

serviu para adimplir o débito, conforme se observa no id. 15413487. Posto 

isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em 

virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000978-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN PATRICK DE MORAIS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000978-78.2017.8.11.0002. 

AUTOR: KELVYN PATRICK DE MORAIS ROSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Kelvyn Patrick 

De Morais Rosa em desfavor Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta na sentença (id. 13388667). Em seguida a parte autora 

se manifestou concordando com o valor depositado e requereu a 

expedição de alvará em seu favor (id. 13413871). Após os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser 

extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma 

vez que os valores depositados em juízo pela requerida serviram para 

adimplir o débito, conforme se observa no id. 13388667. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da 

satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado 

em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, 

expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008309-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - 022.311.431-60 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON L DE CAMPOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008309-14.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de reparação de danos morais causados por acidente 

em estabelecimento comercial proposta por Sarah Martinez Pereira, neste 

ato representada por seu genitor, Thiago dos Santos Pereira em desfavor 

de Wilson L de Campos – ME (Pizzaria Mississipi), todos devidamente 

qualificados nos autos. Em audiência de instrução, as partes celebraram 

acordo, requerendo a sua homologação após a juntada de declaração da 

genitora da requerente anuindo com o acordo realizado (Id. 15026576). A 

parte autora apresentou a referida declaração e pugnou pela 

homologação do acordo (Ids. 15087761 e 15087740). É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 

15026576). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003588-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MERLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003588-53.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

RAFAELA MERLINO REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT movida por Rafaela Merlino em desfavor de Itaú Seguros de Autos 

e Residência S/A. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta na sentença no valor de R$ 1.161,23 (id. 15710964). 

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (id. 

15780028). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em 

juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

id. 15710964. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY LEITE DE CAMPOS (RÉU)

PAULO RONALD DE OLIVEIRA (RÉU)

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (RÉU)

D. NILDA GODOY DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ITAMAR (TESTEMUNHA)

VALTAIR SILVA MARANS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001272-67.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARCOS RODRIGO BRITO DOS SANTOS RÉU: ARY LEITE DE 

CAMPOS, D. NILDA GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD DE OLIVEIRA, 

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de adjudicação compulsória proposta por Marco Rodrigo Brito dos Santos 

em desfavor de Espólio de Ary Leite de Campos, todos devidamente 

qualificados nos autos. No id. 6826863 as partes informaram que 

acordaram sobre o objeto da presente lide. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro 

que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea 

“b” do CPC. Custas na forma pactuada, cuja exigibilidade fica suspensa 

pelo prazo previsto em lei, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. Expeça-se ofício ao Cartório competente solicitando a 

transferência dos imóveis descritos na inicial ao autor, mediante o 

pagamento dos emolumentos correlatos. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004957-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004957-82.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

EXECUTADO: COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP Vistos. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por CETAP 

Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli em desfavor de Compre Mais 

Supermercados Ltda., todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

exequente requereu a desistência da ação (Id. 11872590). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

11872590 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide, 

sendo que a parte executada não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 775, do 

CPC. Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008537-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1008537-86.2017.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. AUTOR: LAURO CESAR ALVES RODRIGUES RÉU: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos, etc. Lauro Cesar Alves Rodrigues propôs a presente 

ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de 

antecipação de tutela em desfavor de Banco Do Brasil S/A. No Id. 

10768274 consta decisão que determinou que a parte autora, no prazo 15 

(quinze) dias, regularizasse sua representação processual, sob pena de 

nulidade do processo, porém a parte autora nada manifestou, conforme 

certificado no Id. 12330149. Após vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

não regularizou sua representação processual, deixando transcorrer in 

albis o prazo assinalado, razão porque o processo fica impedido de 

prosseguir no seu curso normal. Desta feita, e uma vez verificada a 

irregularidade na representação processual, que não foi suprida pela 

parte autora, a extinção do feito é medida que se impõe, à luz do art. 76, § 

1º, inciso I do CPC/2015. Nesta esteira, em face da ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil. Custa pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Outrossim, deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA PEDROSO GALVAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OZANA 

PEDROSO GALVAO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Ozana Pedroso Galvão 

de Souza em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta na sentença (id. 11892041 e 11892046). Em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo e 

requereu a expedição de alvará em seu favor (id. 12548311). Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta 

na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela requerida 

serviu para adimplir o débito, conforme se observa no id. 11892046. Posto 

isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em 

virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora. Após, o trânsito em julgado 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003993-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELYELTON DO NASCIMENTO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELYELTON 

DO NASCIMENTO SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Elyelton Do Nascimento Souza propôs 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais, alegando que em 14/03/2017 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente. A inicial foi 

instruída com os documentos de Id. 7839662 a 7840404. Requerida 

apresentou contestação (Id. 9303660), alegando a necessidade de 

inclusão de Seguradora Líder no polo passivo, do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro e da ausência de pressuposto de 

constituição válido. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

9984344). Em seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 

10069321). No Id. 11452895 foi realizada a juntada da avaliação médica 

realizada na parte autora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

desta Comarca, sobrevindo manifestação das partes nos ids. 11472011 e 

11626832. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Elyelton Do Nascimento Souza em desfavor de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Da necessidade de alteração do 

polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se 

faz necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a parte requerida que 

os documentos apresentado pelo autor não comprova a realização do 

requerimento administrativo, tendo em vista que não restou comprovado 

nos autos que a entrega dos documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme id. 7840227 e 8244037. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no Id. 7839811 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 
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indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do 

sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 7839992 - Boletim de Atendimento a seguinte observação “colisão 

moto/carro” (sic.). Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se despicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu cotovelo esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11452895, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pela autora e a lesão permanente no seu cotovelo 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu cotovelo esquerdo em 25%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de ombros, cotovelos, punhos 

ou dedo polegar. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 25% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi 

quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Elyelton Do Nascimento 

Souza em desfavor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 14/03/2017 (Id. 7839992), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426) em 30/06/2017 – Id. 9025450. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008967-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA promove a 

presente ação de liquidação de sentença em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o valor de R$ 

3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

proveniente da adesão à rede Telexfree e consequente aquisição de uma 

conta AD Central Family. Aduz que em virtude da sentença prolatada nos 

autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente 

ação a fim de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária 

à apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela 

procedência com a declaração de crédito em seu favor. Com a inicial 

vieram documentos. Devidamente citada (id. 11592023), a requerida se 

manteve silente, não apresentando qualquer espécie de resposta. Os 

autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, cumpre 

anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente para a formação do 

meu convencimento. A empresa requerida apesar de devidamente citada 

não apresentou contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na liquidação pelo 

procedimento comum, o demandante indica expressamente em sua peça 

inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos que pretende 

provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum debeatur, de 

forma que a ausência de defesa do demandado, configura sua revelia e, 

ainda, mais importante, a geração de presunção de que os fatos que o 

demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o 

artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, 

CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de 

fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte 

requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, o 

objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a 

uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição 

da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser 

objeto de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade 

judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica 

individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a ação de 

liquidação de sentença somente tem lugar quando o título executivo 

(sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for 

ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da 

liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o 

art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo e exigível. A liquidez será 

alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de 

liquidação de sentença.[3] Volvendo os olhos para o caso versando, 

verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a liquidez do 

seu crédito, tendo em vista que sequer aportou aos autos boletos ou 

outros documentos que comprovasse a realização dos pagamentos 

descritos na inicial. Dessa forma, apesar do documento de id. 10982771 a 

princípio demonstrar 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. 

Portanto, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, 

entendo que não restou demonstrado nos autos que a parte autora 

realizou a aquisição de uma conta AD Central Family no valor de R$ 

3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), perante a 

requerida, uma vez que tal alegação ficou relegada ao campo hipotético, 

sem qualquer prova robusta da sua ocorrência. 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 requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e em 

consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. 

e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - 

Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, 

Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004778-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI BEZERRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004778-51.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

RODNEI BEZERRA NUNES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Rodnei Bezerra Nunes ingressou com a presente ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Itaú Unibanco S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a emenda da petição 

inicial (Ids. 4184754) a parte autora manifestou no Id. 6044423 aportando o 

protocolo administrativo. Na decisão de Id. 6785830 foi-lhe determinada 

nova emenda à fim de que a parte autora apresentasse procuração e 

declaração de hipossuficiência devidamente preenchida, todavia, o 

requerente não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis 

o prazo concedido, conforme certificado no Id. 13078803. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora não regularizou sua representação 

processual, mesmo tendo sido oportunizada a emenda a inicial, razão pela 

qual o processo fica impedido de prosseguir no seu curso normal. Desta 

feita, e uma vez verificada a irregularidade na representação processual, 

que não foi suprida pela parte autora, a extinção do feito é medida que se 

impõe, à luz do art. 76, § 1º, inciso I do CPC/2015. Nesta esteira, em face 

da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado dê-se baixa dos autos com as anotações de estilo. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006463-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE CRISTINA TOMAZI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006463-59.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOVANE CRISTINA TOMAZI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos, etc. 

JOVANE CRISTINA TOMAZI promove a presente ação de liquidação de 

sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em 

síntese, que desembolsou o valor de R$ 3.000,00 (três mil ), proveniente 

da adesão à rede Telexfree e consequente aquisição de uma conta AD 

Central Family. Aduz que em virtude da sentença prolatada nos autos de 

ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim 

de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à 

apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela 

procedência com a declaração de crédito em seu favor. Com a inicial 

vieram documentos. Devidamente citada (id. 11409939), a requerida se 

manteve silente, não apresentando qualquer espécie de resposta. Os 

autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, cumpre 

anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente para a formação do 

meu convencimento. A empresa requerida apesar de devidamente citada 

não apresentou contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na liquidação pelo 

procedimento comum, o demandante indica expressamente em sua peça 

inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos que pretende 

provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum debeatur, de 

forma que a ausência de defesa do demandado, configura sua revelia e, 

ainda, mais importante, a geração de presunção de que os fatos que o 

demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o 

artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, 

CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de 

fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte 

requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, o 

objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a 

uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição 

da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser 

objeto de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade 

judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica 

individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a ação de 

liquidação de sentença somente tem lugar quando o título executivo 

(sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for 

ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da 

liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o 

art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo e exigível. A liquidez será 

alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de 

liquidação de sentença.[3] Volvendo os olhos para o caso versando, 

verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a liquidez do 

seu crédito, tendo em vista que sequer aportou aos autos boletos ou 

outros documentos que comprovasse a realização do pagamento descrito 

na inicial. Dessa forma, apesar do documento de id. 9559081 – página 09 

a princípio demonstrar 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. 

Portanto, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, 

entendo que não restou demonstrado nos autos que a parte autora 

realizou a aquisição de uma conta AD Central Family no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), perante a requerida, uma vez que tal alegação 

ficou relegada ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta da sua 

ocorrência. 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 requerente desatendeu à regra do 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo 

improcedente o pedido inicial e em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiário da justiça gratuita. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual 

de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER 

JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, 

Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387425 Nr: 3563-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU CARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/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.: 327528 Nr: 23848-76.2013.811.0002

 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: MARCIA XAVIER DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 30/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402210 Nr: 12511-22.2015.811.0002

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAIR ROSA DA SILVA, AMARILDO 

ANTONIO DALCIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita dos Reis Petraroli - 

OAB:130291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:OABSP 31464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pois bem, inicialmente indefiro o pedido de fl. 128, tendo em vista que tal 

solicitação já foi atendida através da pesquisa realizada junto ao sistema 

Renajud de fl. 113.Outrossim, considerando que as pesquisas realizadas 

junto aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário informaram a 

existência de outros endereços da primeira requerida e à vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

11/03/2019, às 14:30h a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC.Cite-se a parte requerida Rosair Rosa 

da Silva nos seguintes endereços: Rua Rio de Janeiro, n. 424, Jardim 

Lancaster e COHAB Nova, n.9691, Centro, ambos em Campos de Júlio – 

MT, para comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência 

mínima de 20 dias. Ainda, intime-se o requerido Amarildo Antônio Dalcin 

para comparecimento à solenidade, observando o endereço de fl. 103.As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 440916 Nr: 7277-25.2016.811.0002

 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: JOAO RAMOS SANTANA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

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

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORRÊADA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora não foi localizada no 

endereço declinado na petição inicial, tendo em vista que o Aviso de 

Recebimento retornou com as informações “endereço insuficiente” e “não 

existe número”, conforme se observa às fls. 84, 89v e 98v, fato este que 

impossibilitou a realização da perícia médica determinada nos autos em 

razão da ausência da parte autora na data designada para o ato.

Assim, determino que o patrono da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço de seu cliente ou o endereço completo, já que 

cumpre a este manter atualizado seu endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 274, 

paragrafo único, do Código de Processo Civil.

 Cumprida a determinação supra designe-se nova data para a realização 

da perícia deferida nos autos e em seguida promova a intimação da parte 

autora por meio de mandado acerca da data da realização perícia a ser 

designada.

 Caso a determinação supra não seja cumprida certifique-se e venham-me 

os autos conclusos para prolação de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275746 Nr: 19090-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS SÃO VICENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DONIZETE LUCIO - 

OAB:229.202/SP

 Vistos etc.

Antes de apreciar o pedido de penhora formulado À fl. 331/332, determino 

que a parte exequente aporte aos autos planilha atualizada do débito, 

ressaltando que na decisão de fl. 330 já fora arbitrado honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença.

Cumprida a determinação supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397406 Nr: 9980-60.2015.811.0002

 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: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, PEDROSA ROSENO 

DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Vistos etc.

Inicialmente indefiro o pedido de citação por hora certa da requerida Ana 

Maria Boabaid de Carvalho Couto, por entender que não foram 

preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a citação 

por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo oficial de 

justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, realizar a 

citação por hora certa.

Ademais, não há nos autos qualquer informação de que a Sra. Ana Maria 

Boabaid de Carvalho Couto esteja se ocultando com a intenção de frustrar 

o ato citatório, pois a certidão de fl. 139 apenas descreve que o imóvel 

encontrava-se fechado em duas oportunidades em que o Sr. Oficial de 

Justiça esteve no local.

Dessa forma, determino que seja expedido novo mandado visando a 

citação de Ana Maria Boabaid de Carvalho Couto.

 Ainda, ressalto que nas diligências a serem realizadas deverá o oficial de 

justiça indagar a requerida sobre o atual endereço da herdeira Lucila 

Soares Boabaid, para que posteriormente seja realizada a sua citação.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 17944-46.2011.811.0002

 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: ADAILSON DA SILVA ROSA, MARENILDES ARAUJO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAI ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645, Michele Marie de Souza/UNIVAG - OAB:9439-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Barão - 

OAB:8313/O/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a presente demanda já foi 

sentenciada, conforme se observa às fl. 324/326.

Ainda, verifico que a parte autora insiste em requerer que seja 

determinada a expedição de mandado para proceder o registro imobiliário 

referente ao imóvel situado na Rua das Garças, nº 3, Quadra 05, Lote 03, 
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porém conforme já esclarecido na decisão de fl. 354 o referido imóvel não 

corresponde ao objeto da demanda indicado na inicial e descrito na 

matrícula nº 27.913, qual seja, lote nº 01 da quadra 05 do loteamento Hélio 

Ponce de Arruda (fl. 22).

Dessa forma, indefiro novamente o pedido retro e determino o 

arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387988 Nr: 4084-36.2015.811.0002

 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: ALZINO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARLOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2573, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito das informações do oficial de justiça de fls. 

386/393.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477384 Nr: 436-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMHIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, SIMONE RODRIGUES E CIA LTDA, SYRLEI SIMONI RODRIGUES, 

IVANIR SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ORMOND DE AVELAR - 

OAB:17630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12.566/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 26/10/2018.

Considerando que não houve a restituição dos mesmos até o momento, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE a devolvê-los imediatamente, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5413 Nr: 132-11.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMHIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RODRIGUES & CIA LTDA, HEVÉLCIO 

EZEQUIAS RODRIGUES, SYRLEI SIMONI RODRIGUES, IVANIR SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 26/10/2018.

Considerando que não houve a restituição dos mesmos até o momento, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE a devolvê-los imediatamente, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310795 Nr: 6852-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 280.

.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005754-58.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: PAULO AFONSO 

PARENTE SENA Vistos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial promovido por Condomínio Residencial Esmeralda em 

desfavor de Paulo Afonso Parente Sena, todos devidamente qualificados 

nos autos. As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação 

com a consequente suspensão do feito (id. 16789500). 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 id. 19789500 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o seu integral 

cumprimento (30/01/2020), nos termos do art. 922, caput, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande para que seja realizada a baixa da penhora averbada 

AV/20 na matrícula de nº 69.303. 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. Após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001317-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI APARECIDA SIMAO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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: 1001317-37.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROZELI APARECIDA SIMAO DE MELO EXECUTADO: ENERGISA MATO 
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GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença promovida por Rozeli Aparecida Simão de Melo 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Após 

o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação do devedor para realizar o pagamento do valor fixado nos autos 

(id. 16396519). Devidamente intimado o executado realizou o depósito da 

quantia de R$ 7.557,35 (id. 16793375), ao passo que a exequente 

manifestou concordância com o valor depositado em juízo e requereu a 

expedição de alvará em seu favor (id. 16809264). Após vieram-me os 

autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é 

de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez que o valor 

depositado nos autos conforme id. 16793375 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. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON RELIQUIAS DOS SANTOS (RÉU)

JANDIR ANTONIO MRACSANSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006899-18.2017.8.11.0002 

Vistos. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o que 

impossibilitará a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência de justificação prévia para o dia 12 de dezembro de 

2018 às 16h30min. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 07 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411925 Nr: 17732-83.2015.811.0002

 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: ALTAIR DIAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO da parte Requerida/Sucumbente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprovar o pagamento dos honorários remanescentes devidos a 

título de honorários periciais, referente aos 50% que ficaram para 

pagamento ao final da demanda pela parte sucumbente, nos termos da 

Decisão de 27.4.2018 (fls. 76/78).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001104-31.2017.8.11.0002 

Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito 

na realização de acordo conforme Id. DOC. 73211193 p. 01. Destarte, 

passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes 

preliminares: 1 – Da Alteração do Polo Passivo da Lide – Da Necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 

seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. No mais, não sendo acolhida a 

preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do polo passivo da 

ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência S/A é quem faz 

parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não a Itaú Seguros 

S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não merece 

prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se 

tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2(...) (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. 2 – Da Carência de Ação – Falta 

de Interesse de Agir em Razão de Pagamento da Cobertura em Sede 

Administrativa. Argumenta a parte requerida que o demandante já recebeu 

administrativamente o valor correspondente à indenização pretendida, 

dando plena, rasa, integral quitação no que concerne o direito em relação 

à cobrança devida em virtude de acidente de trânsito, de forma que o feito 

deve ser extinto sem resolução do mérito. Inobstante as alegações 

suscitadas pela parte requerida, entendo que recebimento dos valores 

relativos ao seguro DPVAT na esfera administrativa não implica em 

renúncia ao direito de receber a indenização legalmente estipulada, caso 

exista diferença entre o valor recebido e aquele devido. Portanto, o 

pagamento parcial recebido, com a correspondente quitação, não torna o 

segurado carecedor de ação, tendo ele o direito de discutir a diferença do 

seguro, visto que não teve nenhuma intervenção de vontade da sua parte 

no teor da negociação administrativa, assim é perfeitamente possível a 

complementação da indenização securitária ora pleiteada pelo autor, o que 

somente se verificará ao final da instrução. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido o grau da invalidez permanente que afeta o autor e se 

o pagamento administrativo efetuado pela requerida foi menor que o 
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devido. DEFIRO o petitório do autor sobre o id. 11475502, determino a 

intimação, da parte requerida, para promover a exibição dos documentos 

requeridos pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 398 CPC), 

qual seja: a cópia integral do processo administrativo, e cópia dos laudos e 

avaliações médicas. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pela parte requerida (id. 11616129). Para tanto, NOMEIO para os 

trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, com 

e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). FIXO, ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral em favor do perito, ficando deferido o levantamento de até 

cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários (art. 

465, § 1º do NCPC). Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no Id. DOC. 

7777470 p. 31. Intime-se o autor para, querendo, apresentar os quesitos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. O advogado do autor 

fica instado a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação do autor, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhado dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autor, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 03 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002667-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-60.2017.8.11.0002 

Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito 

na realização de acordo conforme Id. 9138547 p. 01. Destarte, passo ao 

saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: 1 – 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder. Sustenta a 

requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro 

DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo 

pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a 

alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o atendimento 

beneficiário através de uma única fonte, bem como a padronização e 

controle de informações. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2(...) (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” 

(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. 2 – 

Satisfação da Indenização em Esfera Administrativa - Carência da Ação – 

Falta de Interesse de Agir. Argumenta a parte ré que a demandante já 

recebeu administrativamente o valor correspondente à indenização 

pretendida, dando plena, rasa, integral quitação no que concerne o direito 

em relação à cobrança devida em virtude de acidente de trânsito, de forma 

que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Inobstante as 

alegações suscitadas pela parte ré, entendo que recebimento dos valores 

relativos ao seguro DPVAT na esfera administrativa não implica em 

renúncia ao direito de receber a indenização legalmente estipulada, caso 

exista diferença entre o valor recebido e aquele devido. Portanto, o 

pagamento parcial recebido, com a correspondente quitação, não torna o 

segurado carecedor de ação, tendo ele o direito de discutir a diferença do 

seguro, visto que não teve nenhuma intervenção de vontade da sua parte 

no teor da negociação administrativa, assim é perfeitamente possível a 

complementação da indenização securitária ora pleiteada pelo autor, o que 

somente se verificará ao final da instrução. 3 - 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. Sustenta que é indispensável que a inicial 

seja instruída com documentos comprobatórios dos motivos fixadores da 

competência do juízo, sob pena de incorrer em ausência do pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do 

art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que o comprovante de 

endereço juntado pela parte autora está em nome de terceiro, pugna para 

que seja determinada a regularização dos autos no prazo legal, sob pena 

de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, uma vez que, o 

endereço da autora encontra-se informado na exordial, não sendo 

indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do foro 

competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do autor. 

Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência constante no Id. 4910086/4910093 o acidente aconteceu neste 

Município de Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta 

Comarca. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido o grau da invalidez 

permanente que afeta a autora e se o pagamento administrativo efetuado 

pela requerida foi menor que o devido. Dessa feita, DEFIRO a realização 

de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da 

perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, 

segundo inteligência do art. 95 do CPC. Compulsando os autos verifica-se 

que não existem dúvidas, tampouco provas a serem produzidas quanto a 

ocorrência do sinistro, mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela 

autora, de forma que mostra-se despicienda a produção da prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autora conforme requerido, motivo 

pelo qual resta indeferido. Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais 

o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, com e-mail para contato: 
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joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). FIXO, 

ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso 

afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da requerida 

encontram-se no Id. DOC. 9096230 p. 18/19. Intime-se a requerente para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O advogado da parte requerente fica instado a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer 

(art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação 

voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 03 de 

dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002669-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002669-30.2017.8.11.0002 

Vistos. À vista do teor do termo de audiência de conciliação id. 9139434, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua 

ausência à audiência de conciliação designada. Consigne-se que a 

ausência da justificativa plausível, implicará na aplicação da multa prevista 

no art. 334, § 8º do NCPC, sem prejuízo da extinção do feito sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 05 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000983-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KARINE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000983-03.2017.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000922-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE MORAES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000922-45.2017.8.11.0002 

Vistos. Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na 

realização de acordo, pela ordem o advogado da requerente solicitou a 

juntada do Laudo Pericial (Id. Doc. 8149841). Destarte, passo ao 

saneamento do feito. 1 - Alteração do polo passivo da lide para a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sustenta a 

requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro 

DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo 

pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a 

alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o atendimento 

beneficiário através de uma única fonte, bem como a padronização e 

controle de informações. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 
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§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. 2 – 

SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Argumenta a 

requerida que o demandante já recebeu administrativamente o valor 

correspondente à indenização pretendida, dando plena, rasa, integral 

quitação no que concerne o direito em relação à cobrança devida em 

virtude de acidente de trânsito, de forma que o feito deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Inobstante as alegações suscitadas pela parte ré, 

entendo que recebimento dos valores relativos ao seguro DPVAT na 

esfera administrativa não implica em renúncia ao direito de receber a 

indenização legalmente estipulada, caso exista diferença entre o valor 

recebido e aquele devido. Portanto, o pagamento parcial recebido, com a 

correspondente quitação, não torna o segurado carecedor de ação, tendo 

ela o direito de discutir a diferença do seguro, visto que não teve nenhuma 

intervenção de vontade da sua parte no teor da negociação administrativa, 

assim é perfeitamente possível a complementação da indenização 

securitária ora pleiteada pela autora, o que somente se verificará ao final 

da instrução. 3 - 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. Sustenta que é indispensável que a inicial seja 

instruída com documentos comprobatórios dos motivos fixadores da 

competência do juízo, sob pena de incorrer em ausência do pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido do processo. De tal modo, 

tendo em vista que o comprovante de endereço juntado pela parte autora 

está em nome de terceiro, pugna para que seja determinada a 

regularização dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Razão não assiste à requerida, uma vez que, o endereço da autora 

encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para a 

propositura da ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome da autora. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo 

como ponto controvertido o grau da invalidez permanente que afeta o 

autor e se o pagamento administrativo efetuado pela requerida foi menor 

que o devido. Compulsando os autos verifica-se que não existem dúvidas, 

tampouco provas a serem produzidas quanto a ocorrência do sinistro, 

mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela autora, de forma que 

mostra-se despicienda a produção da prova testemunhal e depoimento 

pessoal do autora conforme requerido, motivo pelo qual resta indeferido. 

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar 

quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse 

na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

03 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000982-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Y. M. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA MENDES OAB - 988.681.791-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000982-18.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Considerando haver menor envolvido na presente lide, 

necessário se faz o pronunciamento do membro do Parquet. Desse modo, 

dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de 

dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002051-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002051-22.2016.8.11.0002 

Vistos. Compulsando nos autos verifica-se que não foi oportunizada a 

parte requerida, o direito de manifestar acerca do laudo acostado nos 

autos. Sendo assim. Intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar quanto ao laudo pericial (Id. Doc. 13767884 1/2). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 03 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003644-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (RÉU)

GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS ALVES PEREIRA OAB - MG93177 (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003644-52.2017.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 28 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004494-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004494-43.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003671-69.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Daniela Nodari Borges (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003671-69.2016.8.11.0002 

Vistos. Para apreciação dos requerimentos formulados no Id. 6146125, 

necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito. Desta 

feita, intimem-se os doutos patronos/exequentes a trazer aos autos 

cálculo atualizado. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 03 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE GONCALVES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001244-65.2017.8.11.0002 

Vistos. Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na 

realização de acordo (Id. Doc. 10030200). Inicialmente cumpre anotar que 

a requerida apresentou diversas contestações (Id. Doc. 10108580, 

10108583, 10108601 e 10108602), contudo será considerada apenas a 

primeira que foi protocolada, qual seja a peça sob o protocolo de Id. 

10108580. Ademais, para se evitar tumulto processual, determino a 

exclusão da peça defensiva constante nos Ids. 10108583, 10108601 e 

10108602. Destarte, passo ao saneamento do feito. 1 – Da Inclusão da 

Seguradora Líder o Polo Passivo. Sustenta a requerida que atendendo o 

disposto na Resolução CNSP n. 154/2006, a SUSEP aprovou a Seguradora 

Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a operar neste segmento, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações de seguro DPVAT em todo 

o país. Assim, pugna inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 

porquanto é a instituição responsável pela administração e pagamento das 

indenizações de seguro DPVAT. Em que pese os argumentos expendidos 

pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico 

nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser 

dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, 

nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. 2- 

Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a 

fim de justificar o seu pedido o requerente juntou petição com o protocolo 

de recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja o 

requerido intimado a comparecer à Porto Seguro de posse da 

documentação para que proceda a regulação administrativa do sinistro, 

suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a 

preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o 

requerido comprovou ter realizado o requerimento administrativo junto à 

requerida (id.4934699), de modo que incumbia à requerida comprovar que 

o requerente não juntou os documentos necessários à regulação do 

sinistro, alistando-os. Contudo, a requerida apenas alega que não foram 

juntados os documentos essenciais a regulação do sinistro sem sequer 

relacionar quais faltaram. Ademais, à vista da interposição da presente 

ação, instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, e 

considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão do 

processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o que não se 

admite. 3 – Da ausência de requerimento administrativo, falta de interesse 

de agir - art. 3º do CPC. Argumenta a requerida que a ausência de pedido 

de pagamento de indenização relativa ao Seguro DPVAT na via 

administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção 

do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir 

na modalidade necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao 

pagamento da indenização pleiteada. Sem razão a demandada, posto que 

o requerido juntou comprovante de ter protocolado pedido administrativo 

(id. 5808694). Ademais, embora o requerimento administrativo seja 

posterior à propositura da ação, a requerida apresentou contestação de 

mérito o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, 

consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do 

julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, 

determinando o prosseguimento do feito. 4- Ausência do Laudo do IML 

Descumprimento do art. 5º§5º da Lei nº 6.194/74. Afirma que o requerido 

não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida 

preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para 

a propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. 5 - 

Carência da ação – Boletim de Ocorrência sem Validade – Não 

Averiguação dos fatos. Sustenta que a ausência do boletim de ocorrência 

não permite que se comprove a efetiva existência do acidente de trânsito 

informado, impedindo assim a averiguação dos fatos, motivo pelo qual não 

há meios para que se possa concluir que as lesões alegadas são 

decorrentes do acidente em tela. Razão não assiste à requerida, haja vista 

que foi juntado aos autos o Boletim de Ocorrência (Id. Doc. 4934733 p. 

1/2), e embora o Boletim de Ocorrência tenha sido comunicado pelo 

requerido o Boletim de Atendimento acostado aos autos, corrobora com os 

fatos narrados no Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico. Defiro o requerimento para que 

seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao 

Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

que encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001436-95.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001436-95.2017.8.11.0002 

Vistos. Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na 

realização de acordo, pela ordem o advogado do requerente solicitou a 

juntada do Laudo Pericial (Id. Doc. 10030358). Inicialmente cumpre anotar 

que a requerida apresentou duas contestações (Id. Doc. 10105884 e 

10105895), contudo será considerada apenas a primeira que foi 

protocolada nos autos. Ademais, para se evitar tumulto processual, 

determino a exclusão da peça defensiva constante no Id. 10105895. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. 1 – Da Inclusão da Seguradora 

Líder o Polo Passivo. Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 

154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que 

a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, 

ficando responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o 

país. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não merece 

prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se 

tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. 2- Da ausência de comprovação 

de entrega da documentação. Aduz que, a fim de justificar o seu pedido o 

requerente juntou petição com o protocolo de recebimento, contudo não 

comprovou que juntou os documento necessários à regulação do sinistro 

administrativo. Assim, pleiteia seja o requerente intimada a comparecer à 

Porto Seguro de posse da documentação para que proceda a regulação 

administrativa do sinistro, suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias. 

Não merece prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela 

requerida. Isso porque, o requerente comprovou ter realizado o 

requerimento administrativo junto à requerida, de modo que incumbia a 

requerida comprovar que o requerente não juntou os documentos 

necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Contudo, a requerida 

apenas alega que não foram juntados os documentos essenciais a 

regulação do sinistro sem sequer relacionar quais faltaram. Ademais, à 

vista da interposição da presente ação, instruída com os documentos 

necessários à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a 

avaliação médica, a suspensão do processo apenas retardaria 

desnecessariamente o feito, o que não se admite. 3 – Da ausência de 

requerimento administrativo, falta de interesse de agir - art. 3º do CPC. 

Argumenta a requerida que a ausência de pedido de pagamento de 

indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Sem razão a demandada, posto que o requerente 

juntou comprovante de ter protocolado pedido administrativo (Id. Doc. 

5531365). Ademais, embora o requerimento administrativo seja posterior à 

propositura da ação, a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. 4- Ausência do Laudo do IML Descumprimento do 

art. 5º§5º da Lei nº 6.194/74. Afirma que o requerente não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber na 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida preliminar 

haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para a 

propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. 5 - 

Carência da ação – Boletim de Ocorrência sem Validade – Não 

Averiguação dos fatos. Sustenta que a ausência do boletim de ocorrência 

não permite que se comprove a efetiva existência do acidente de transido 

informado, impedindo assim a averiguação dos fatos, motivo pelo qual não 

há meios para que se possa concluir que as lesões alegadas são 

decorrentes do acidente em tela. Razão não assiste à requerida, haja vista 

que foi juntado aos autos o Boletim de Ocorrência (Id. Doc. 5001231 p. 

1/2), e embora o Boletim de Ocorrência tenha sido comunicado pelo 

requerente o Boletim de Atendimento acostado aos autos, corrobora com 

os fatos narrados no Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico Defiro o requerimento para que seja 

juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada no requerente. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de dezembro 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006319-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO(A))

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Rafael Rodrigues dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer 

para cumprir dever político-constitucional com pedido de antecipação de 

tutela em face do Estado de Mato Grosso, alegando que é portador da 

doença crônica RETOCOLITE ULCERATIVA, objetivando o fornecimento do 

medicamento ‘’HUMIRA ( Adalimumabe)’’ O Estado de Mato Grosso 

quedou-se inerte, não apresentando contestação. A parte autora informou 

que após exaustiva espera houve o cumprimento da mediada vindicada. 

(Id 15522321) É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O 
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processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de 

matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte autora 

merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal 

dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, 

consta nos autos que a parte autora sofre problemas de saúde, e que, 

para tratamento, necessitava do medicamento “Humira (Adalimumabe)’’. 

Restou demonstrado nos autos, por intermédio de laudo médico, que a 

parte autora necessita de tal tratamento para o controle de sua 

enfermidade. Não há que se falar em resolução sem julgamento de mérito, 

pois o que se pretendia era o adequado tratamento de saúde e com sua 

concretização houve reconhecimento da procedência do pedido. Isto 

posto, julgo procedente esta ação, deixando, contudo, de condenar o 

Estado de Mato Grosso na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi 

cumprida no curso da demanda, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Condeno em honorários 

advocatícios, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85 

§8º, observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said 

Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008283-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TIMM KOHLHASE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Indefiro o pedido de isenção do pagamento das despesas com 

estadia e guarda do veículo apreendido, tendo em vista não ter sido tal 

pedido objeto desta ação. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008283-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TIMM KOHLHASE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Indefiro o pedido de isenção do pagamento das despesas com 

estadia e guarda do veículo apreendido, tendo em vista não ter sido tal 

pedido objeto desta ação. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430859 Nr: 1395-82.2016.811.0002

 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: TERESA DE CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 81/82.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251649 Nr: 10889-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIDA IVANNA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA VIEIRA BORGES - 

OAB:8633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389088 Nr: 4776-35.2015.811.0002

 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: Edmar Mendes Felismino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249574 Nr: 9070-09.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344322 Nr: 11350-11.2014.811.0002

 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: DALVA DE ARAÚJO BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205293 Nr: 1273-50.2008.811.0002

 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: MANOEL BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007219-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EMILIANO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARLOS MESSIAS FERNANDES (TESTEMUNHA)

OSMAR PINTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Suspendo a audiência designada para o dia 05/12/2018. Ante o 

teor da resolução nº 004/2014/TP, qual determina que as ações cujo valor 

não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser remetidas ao 

Juizado Especial competente, reconheço a incompetência deste juízo, 

DECLINANDO, ex officio, de minha competência jurisdicional em favor do 

Juizado Especial Cível desta Comarca, para onde deverão ser remetidos 

os presentes autos, após baixas e anotações de estilo. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010228-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. I) Cuida-se de “Ação Previdenciária de Restabelecimento do 

Benefício de Auxílio-acidente e Conversão em Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência Inaudita 

Altera Pars” proposta por ROSILENE DO SANTOS SILVA PEREIRA, em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia 

federal, qualificada nos autos, na qual se objetiva, em síntese, o 

restabelecimento do auxílio e posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez, porque, segundo a autora o benefício foi cessado 

indevidamente, já que não possui condições de trabalhar. Relata-se que a 

autora laborou a vida inteira em atividades que demandam esforço físico e 

que devido a um acidente de trabalho ocorrido em 22.5.2012 ficou 

impossibilitada de trabalhar, permanecendo amparada pela Previdência 

Social até 29.10.2018, quando o auxílio-doença foi cessado depois de 

ter-se submetido à perícia médica que a considerou apta para o labor. 

Argumenta-se, porém, que tal parecer médico não condiz com a realidade, 

vez que a segurada ainda está inabilitada para suas atividades laborativa 

e habituais. Pede-se, assim, a concessão da antecipação de tutela, a fim 

de que o benefício seja restabelecido. O pedido veio acompanhado de 

alguns documentos. É o relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de 

Processo Civil (CPC), que a tutela de urgência poderá ser concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou 

ao resultado útil deste. No caso dos autos, verifica-se que a inicial veio 

acompanhada de alguns documentos médicos atestando o acidente 

relatado na inicial e as lesões dele decorrentes que ensejaram a 

concessão do auxílio-doença. Todavia, o INSS, em perícia médica recente, 

não constatou a continuidade da alegada incapacidade, cancelando o 

benefício. Isso significa dizer que há conflitos entre a conclusão da perícia 

médica realizada pelo INSS, contrária à pretensão da segurada, o que 

afasta a prova da probabilidade do direito, matéria que só poderá ser 

desvendada através de produção de prova judicial que ateste a 

incapacidade laborativa (TRF1 - AG 0007919-89.2011.4.01.0000/GO – 

Segunda Turma, Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti, p. e-DJF1, 

p.093 de 22.8.2011, j. 25.7.2011). Diante do exposto, não evidenciado o 

preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da 

sentença, com fulcro no art. 294 do CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro 

a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) Considerando o 

Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante à prova pericial em 

ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de prova 

pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os quesitos do 

INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, enquanto que 

da parte autora deverão ser formulados, podendo, porém, o réu 

apresentar outros, caso entenda necessário (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá 

o senhor 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 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 8 de 

fevereiro de 2019, a partir das 13h, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 408 de 428



intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Aportando aos autos o laudo pericial, cite-se o 

INSS dos termos da ação e do referido laudo para, querendo, 

contestá-los. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA RAINHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006542-04.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ROSALIA RAINHA DOS SANTOS 

Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre o relatório de estudo social, no prazo de 

dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 3 de dezembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010135-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor 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 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 4 de fevereiro de 2019, a partir das 13h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 

laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332659 Nr: 1356-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, expeça-se alvará. Após, intime-se a parte 

exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção por pagamento. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 256996 Nr: 15349-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVP, LEDIANE MARCIA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de execução de sentença, no qual a parte exequente pretende 

o recebimento das verbas da condenação, cuja somatória perfaz o 

montante de R$ 14.783,76 (quatorze mil, setecentos e oitenta e três reais 

e setenta e seis centavos) mais honorários de R$ 1.693,49 (um mil, 

seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos).

 O exequente, porém, renuncia ao valor que excede o teto máximo de 10 

salários mínimos previsto na Lei Municipal n. 4.172/2016.

 Em impugnação à execução, o executado sustenta haver excesso no 

valor cobrado referente aos danos estéticos, vez que o acórdão reduziu a 

condenação de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.000,00 

(mil reais) e diz não ser devida a incidência de juros à verba honorária, 

apontando como valor correto, a esse título, o total de R$ 1.692,89 (um mil, 

seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos).

 A parte impugnada, por sua vez, concorda com os valores sugeridos pelo 

executado, enfatizando que por ter renunciado ao valor excedente aos 10 

salários mínimos, que perfaz montante inferior àquele apresentado pela 

municipalidade, não há se falar em suacondenação em honorários.

 É o relatório.

 Decido.
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 Não discordando a parte exequente com os termos da impugnação, 

tendo, inclusive, antecipado sua renúncia ao valor excedente a 10 salários 

mínimos, o que supera o excesso apontado pelo executado, 

desnecessária se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se 

a homologação dos cálculos de fl. 260-261, o que ora faço, determinando 

a expedição das correspondentes ordens requisitórias, devendo ser 

observado, quanto ao valor principal, o teto máximo de 10 salários mínimos 

vigente na ocasião do pagamento.

Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve excesso propriamente dito ou 

condenação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 103777 Nr: 12264-56.2006.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DE CAMPOS KALIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11.360 OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, ordenando o arquivamento provisório do processo 

pelo prazo de 1 ano, esclarecendo que imediatamente ao término desse 

período começará a fluir o prazo para a prescrição quinquenal, 

independentemente de manifestação da parte exequente (art. 40, § 2º, da 

referida lei, c/c Provimento n. 16/2007-CGJ).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 226528 Nr: 6759-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Vistos.

 Cientifiquem-se as partes, devendo os autos permanecer em secretaria 

do juízo até o efetivo pagamento do precatório.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343463 Nr: 10641-73.2014.811.0002

 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: LUCIENE CONCEIÇÃO DA COSTA, DOMINGOS 

CRISTIANO DA SILVA, JULIERME DE ARRUDA PEREIRA, CARLINDA 

FELIPA DE CAMPOS TRIGUEIRO, JOSÉ PAULO DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

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

- OAB:8302 OAB-MT, Dejango Riber Oliveira Campos - OAB:8874-b, 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A, FRANCISCO PEDRO 

BEZERRA CRUZ JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes autoras a manifestarem sobre o laudo 

pericial de fls. 400/442 no prazo de 10 dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540682 Nr: 10243-87.2018.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIO BARBOSA DA SILVA, REGINALDO 

BARBOSA DA SILVA, SB DA SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANIO BARBOSA DA SILVA, Cpf: 

58293620153, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

REGINALDO BARBOSA DA SILVA, Cpf: 60036125172, Rg: 1238536-0, 

Filiação: Jaime Barbosa da Silva e Maria Irene Galiego da Silva, data de 

nascimento: 22/11/1975, brasileiro(a), natural de Gloria de Dourados-MS, 

solteiro(a), motorista - autônomo, Telefone 92453831 e atualmente em local 

incerto e não sabido SB DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ: 10994212000195. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/06/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL - UNIÃO em face de SILVANIO BARBOSA DA 

SILVA, REGINALDO BARBOSA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 402380215/2012, 

402380223/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/07/2012

 - Valor Total: R$ 121.256,90 - Valor Atualizado: R$ 110.233,50 - Valor 

Honorários: R$ 11.023,35

Despacho/Decisão: Vistos,etc.Manifestem-se as partes acerca da vinda 

dos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal.Int.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103754 Nr: 12280-10.2006.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DE ALMEIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando a parte Exequente para juntar 

dados necessários para o levantamento do valor tais como: nome do 

Banco, número da conta, agência e CPF ou CNPJ.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273357 Nr: 15991-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FRANÇA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, o ofício determinando a destruição da arma já foi 

encaminhado ao setor de apreensões para providências, conforme se 

verifica às fls. 357.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382262 Nr: 172-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO PAIVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 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 informar ao juízo se ainda continua na defesa do réu 

RODOLFO PAIVA MONTEIRO, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411250 Nr: 17332-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENILDE FERNANDES SCHMIDT, RINALDO 

SILVA SANTOS, THALITA ELLEN DOS SANTOS E SILVA, LORRAN YANAI 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - 

OAB:14615, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:OAB/MT 6.610

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROZENILDE FERNANDES SCHMIDT, Cpf: 

51453398104, Rg: 8335257, Filiação: Carlos Schmidt e Isabel F. 

Gonçalves, data de nascimento: 09/08/1970, brasileiro(a), natural de 

Renascencia-MT, solteiro(a), cabelereira, Telefone 9224 - 1967 e 

atualmente em local incerto e não sabido LORRAN YANAI DA SILVA, Rg: 

1976694-7, Filiação: Ana Lucia da Silva, data de nascimento: 24/11/1991, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

pendentes, no valor de R$ 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, 30 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 425348 Nr: 24786-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENINA FERREIRA DA SILVA, MARCIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDINEI LIBÓRIO FELICIANO 

- OAB:7.527, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu MARCIO VIEIRA, o qual, 

por intermédio de Advogado constituído, se reservou o direito de analisar 

o mérito em sede de alegações finais (fl. 144/145).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

Em sendo assim, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 02/10/2019 às 14h30.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas (fl. 07 e 

144/145), a Defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 429082 Nr: 215-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, Nilton Miranda de Oliveira - OAB:42144

 JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e, em conformidade 

com a fundamentação supra:1. ABSOLVO o réu VALMIR SOUZA DE 

OLIVEIRA da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 14 da Lei 

nº. 10.826/03, o fazendo com suporte no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal;2. CONDENO o réu ANTÔNIO AURELIANO DE OLIVEIRA 

JUNIOR pela prática do crime previsto nos art. 12 da Lei 10.826/03, à pena 

de 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME 

ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.Considerando 

que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e 

que a pena não é superior a 01 (um) ano e atendendo, ainda, que se trata 

de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 

do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto 

Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de 

Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao 

procedimento criminal código 452072, conforme ofício 35/2016-GMF, 

datado de 17/10/2016.CONDENO o acusado ANTÔNIO, que foi defendido 

por Advogado particular, ao pagamento das custas processuais, na forma 

“pro rata”, devendo o dinheiro apreendido (fl. 51 e 110) ser usado para a 

sua quitação.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal, DECRETO a perda das munições apreendidas, que deverão ser 

encaminhadas ao Exército Brasileiro (fl. 51).PROCEDA-SE com a 

devolução da carteira de bolso afixada na contra capa dos autos ao seu 

proprietário, mediante assinatura do respectivo termo.Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 

2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT.COMUNIQUE-SE, por fim, ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
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Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 554282 Nr: 17045-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O, FERNANDA DE LIMA SILVA - OAB:23.978/O

 Código 554282

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de objeto apreendido, formulado às fls. 

95/99 por Willian Gonçalo de Oliveira, sendo: 01 (um) aparelho celular 

marca Motorola, cor preta.

MPE manifestou favoravelmente ao pedido (fl. 106).

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

O acusado pleiteia a restituição do objeto apreendido, especificado à fl. 15 

do termo de apreensão.

Dispõe o art. 11 do CPP:

 “Art. 11 - Os instrumentos do crime , bem como os objetos que 

interessaram à prova, acompanharão os autos do inquérito”.

 Já o art. 118 do CPP assim preleciona:

 Art. 118 – Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo”.

 No caso dos autos, o objeto apreendido em poder do acusado (fl. 15), 

trata-se de objeto pessoal, o qual não interessa ao processo.

 A propósito, não há indícios nos autos de que o objeto apreendido seja 

coisa ilícita ou objeto de crime, inexistindo justificativa para mantê-lo sob a 

custódia estatal.

Dessa forma, corroborando com a cota ministerial de fl. 106, com fulcro no 

art. 5º, LV, da CF c/c art. 120, do CPP, DEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

em favor do acusado Willian Gonçalo de Oliveira, sendo que, o objeto 

apreendido (01 (um) aparelho celular marca Motorola, cor preta), à fl. 15 

deverá ser entregue mediante termo nos autos.

Ciência ao MPE e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 29 de novembro de 2018.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 554282 Nr: 17045-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O, FERNANDA DE LIMA SILVA - OAB:23.978/O

 Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de WILLIAN GONÇALO DE OLIVEIRA pela prática, em tese, dos 

crimes tipificados no artigo 147, caput, c/c art. 61, II, "f", ambos do código 

penal, em concurso material com o artigo 15, caput, da Lei 10.826/03, em 

observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima JUCINEIA 

MARIA VIEIRA. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra WILLIAN GONÇALO DE OLIVEIRA, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

código. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado. Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta. Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o pedido formulado no item 1, alínea “a” 

e item 2 de fl. 47.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000571-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000571-09.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS Vistos. 

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º). 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Certifique-se eventual 

transcurso de prazo para interposição de recurso da parte contrária. 4. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do 

CPC. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005400-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIDOR PADILHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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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: 1008208-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da manifestação da 

requerida/contestação, no prazo de 10(dez) 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: 1010071-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 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:

ISMAEL VELASCO JUNIOR (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: 1008872-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

 

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, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANGELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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: 1001316-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ELAINE REGINO (REQUERIDO)

 

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: 1007495-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CARDOSO (REQUERIDO)

 

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: 1007494-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008983-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA SEIXAS DE ALMEIDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da Correspondência Devolvida, em 05 

(cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000091-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO CLARO DA SILVA (RÉU)

IVANIL VITORIA DA SILVA (RÉU)

MAGAZINE VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para apresentar a Impugnação aos Embargos 

Monitórios em 15(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 03 de dezembro de 

2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) Danielly 

Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007- CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003754-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAMALHO PEDREIRA REIS (EXECUTADO)

REI INSTALACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA REIS (EXECUTADO)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006383-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS 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, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito. 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: 1005921-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GUIMARAES MAROTTA OAB - AM10856 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHOITI IEDA (RÉU)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (RÉU)

THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SEGURANCA 

LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça cujo teor é: CERTIFICO QUE EM CUMPRIMENTO AO 

MANDADO EXPEDIDO PELO MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DO 

DIREITO BANCARIO, QUE DIRIGI-ME Á RUA MANOEL FRANCISCO DE 

PAULA 773, AGUA LIMPA, VARZEA GRANDE E AÍ ESTANDO NAO FOI 

POSSIVEL CITAR ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, POIS NA NUMERAÇÃO 

773, ENCONTRA-SE UMA PLACA DE VENDE-SE E O IMOVEL 

APRENTEMENTE ESTA DESOCUPADO. DIANTE DOS FATOS DEVOLVO O 

MANDADO., no prazo de 05(cinco) dias. Informando novo endereço 

providenciar a 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003514-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça cujo teor é: Certifico que me dirigi até ao Condomínio Residencial 

Lucimar ou Dom Pedro II, nesta cidade e lá estando, fui recebido pela Sra. 

Elaine Sudre (portaria), que disse que os executados Alex Piovezan e 

Adriele Neiva, mudaram e disse não saber informar o atual endereço dos 

mesmos. Em seguida me dirigi até a Avenida Castelo Branco, Centro, nesta 

cidade e lá estando não localizei o número 19. E em seguida me dirigi até a 

Rua Mal Hermes da Fonseca, Quadra 08, Casa 08 ou nº. 297, Bairro 

Planalto Ipiranga, nesta cidade e lá estando fui recebido pela Sra. Ana 

Maria Laranja de Miranda, que disse ser mãe do executado Alex e disse 

que o executados Alex e Adriele se encontram viajando e disse não saber 

a data do retorno dos mesmos. Motivo pelo qual não foi possível proceder 

a Citação dos executados SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA - ME, 

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA, ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA 

MIRANDA e A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA - SUPERMERCADO - ME, 

em virtude de não encontrá-los. Certifico mais, que não foi possível 

proceder Arresto de Bens em nome dos executados, em virtude de não 

encontrar Bens. Faço devolução do mandado para os devidos fins. Dou 

fé. , em 05 (cinco) dias. INFORMANDO novo endereço, providenciar a 

diligencia do Oficial de Justiça. Ana Paula Garcia de Moura Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005148-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (EXECUTADO)
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CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR 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 cujo teor é: Certifico que me dirigi até a Avenida 

Governador Julio Campos, Bairro Jardim Glória, nesta cidade e lá estando 

não localizei o número 3678. Motivo pelo qual não foi possível proceder a 

Citação de CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR 

LTDA - ME e RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON. Em seguida em dirigi 

até a Rua Mar Caspio, Quadra 05, Lote 16, Bairro Parque Atlântico, nesta 

cidade e lá estando não foi possível proceder a Citação de JESSIKA 

VIEIRA DE CASTRO, em virtude de ser informado pelo Sr. Raimundo, que 

disse que a mesma mudou e disse não saber informar o atual paradeiro da 

mesma. Certifico mais, que não foi possível proceder Arresto de Bens em 

nome dos executados, em virtude de não encontrá-los. Faço devolução do 

mandado para os devidos fins. Dou fé., no prazo de 05(cinco) dias. 

INFORMANDO NOVO ENDEREÇO, providenciar a 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C RUVIERI - EPP (EXECUTADO)

LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI (EXECUTADO)

 

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 cujo teor é: Certifico que me dirigi até a Rua A, 

Quadra 01, Bairro Panamericano/Mapim, nesta cidade e lá estando 

constatei que na quadra 01, não tem a casa 05 e em face do exposto 

solicitei informação na casa 01 da quadra 01 e falei com o Sr. André, que 

disse que reside ali há 28 anos e disse não conhecer os executados. 

Motivo pelo qual não foi possível proceder a Citação dos executados L C 

RUVIERI - EPP e LUCICLEIA CLAUDIO RUVIEIRI. Certifico mais, que não foi 

possível proceder Arresto de Bens em nome dos executados em virtude 

de não encontrar bens. Faço devolução do mandado para os devidos fins. 

Dou fé., no prazo de 05(cinco) dias. INFORMANDO NOVO ENDEREÇO 

PROVIDENCIAR A 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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010049-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TIBURTINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010049-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCOS TIBURTINO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, carecendo do 

comprovante de seu recebimento e, na sequência, juntou instrumento de 

protesto, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que, não 

ficou demonstrada a mora. 4. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA -NOTIFICAÇÃO 

EXPEDIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - RÉU NÃO 

PROCURADO - INVALIDADE DO ATO - RECURSO NÃO PROVIDO. Patente 

a mora, e tendo a financeira cumprido os ditames legais, expedindo 

notificação para o endereço declinado pelo réu no contrato, não pode esta 

ser considerada válida, vez que não recebida. É desnecessária a 

assinatura de próprio punho do devedor no recebimento no aviso, mas a 

notificação precisa ser recebida. In casu, considerando que a notificação 

não foi recebida após as tentativas de entrega, constando a anotação 

"não procurado", inviabilizando-se a pessoal notificação do réu, correta a 

r.  decisão agravada. (TJ-SP 20988113420188260000 SP 

2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/06/2018)”. 5. Ademais, verifico que o autor não colacionou o Contrato 

social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao 

requerido. 6. Por fim, denoto que não foram recolhidas as custas 
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processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para análise do 

pedido. 7. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010088-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 1 0 0 8 8 - 6 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RECEPTUR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Analisando os autos, verifico que o autor não juntou o AR- Aviso de 

Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte requerida, 

trazendo apenas o documento sob o Id 16478144, no qual consta que a 

notificação extrajudicial foi encaminhada por telegrama, e que o mesmo 

não foi entregue pelos seguintes motivos: “NUMERAÇÃO IRREGULAR” e 

“MUDOU-SE”. 4. Ocorre que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o telegrama não 

está acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T AAGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). 5. Embora tenha o autor juntado o protesto 

para comprovar a mora do réu, entendo que não se esgotaram os meios 

para tentativa de notificação extrajudicial no endereço do requerido. 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010011-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL INACIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 1 0 0 1 1 - 5 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: IZABEL INACIO 

DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”. 4. Em seguida, o autor 

juntou o instrumento de protesto para comprovar a mora do réu, contudo, 

verifico que a data do mesmo é anterior à tentativa de notificação, 

demonstrando assim, que o autor não exauriu os meios de notificação 

pessoal antes da efetivação do protesto, deste modo, tenho que não ficou 

comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 5. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 6. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010047-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE FERNANDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010047-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLOS ALEXANDRE FERNANDES 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Em análise aos autos, verifico que o autor não colacionou o Contrato 

social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao 

requerido, requisito necessário para apreciação do pedido. 3. Ademais, 

verifico que não foram juntadas as guias e o comprovante de pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária, requisito necessário para análise 

da inicial. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010045-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010045-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. 

Verifico ainda, que o autor não colacionou o Contrato social, no intuito de 

demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido, requisito 

necessário para apreciação do pedido. 5. Por fim, constato que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve ob--servar o disposto no art. 292, I, do CPC. 6. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 41.338,28 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte 

e oito centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido 

entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha 

de débito constante na exordial. 7. Considerando que o autor pugna na 

inicial que o requerido realize o pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas a fim de efetivar à purgação da mora, o valor das custas e 

taxas judiciárias devem corresponder a integralidade do débito. 8. Deste 

modo, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único), bem como recolha as custas remanescentes, sob pena 

de cancelamento da distribuição. 9. Proceda-se a secretaria, a 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 10. Após o 

recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos para 

análise do pedido liminar. 11. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010074-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILZA CARVALHO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010074-83.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: UNILZA CARVALHO DE JESUS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. Pois bem. Embora o autor tenha colacionado 

aos autos duas notificações extrajudiciais, verifico que a de Id. 16464546 

retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. E 

a notificação posterior de Id. 16464548 não veio acompanhada do AR- 

Aviso de Recebimento, apenas o documento sob o Id 16464548 - Pág. 4, 

no qual consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada por 

telegrama, na qual consta a mensagem que o recibo de entrega foi 

assinado por “Ivanilda Cipriano”. 5. Ocorre que, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o 

telegrama não está acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T AAGRAVO 

DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.Aplica-se 

o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que 

consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria 

de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento 

do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). 

6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 7. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010103-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010103-36.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos autos, verifico que o autor não colacionou o Contrato social, 

no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido, 

requisito necessário para apreciação do pedido. 4. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004190-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENNIALIDE THAYS MOREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça cujo teor: Certifico que, de posse do Mandado de 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por Determinação do MM° Juiz (ª) de Direito da 

VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO extraído dos autos acima 
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mencionados dirigi-me até a Rua Das Mangueiras, Bairro 23, de Setembro, 

nesta Comarca, ali estando não foi possível proceder a CITAÇÃO DE 

ENNLALDE THAIS MOREIRA DE ALMEIDA, em razão de não localizar o n° 

03, na referida Rua acima mencionado, tem várias Casa sem identificação. 

Razão a qual faço a devolução do Mandado para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Gerson Mendes de Souza., no prazo de 

05(cinco) dias. INFORMANDO NOVO ENDEREÇO, PROVIDENCIAR A 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001084-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA (EXECUTADO)

 

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 cujo teor é: Certifico que, em cumprimento ao 

mandado expedido pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca, extraído dos Autos acima mencionados, dirigi-me 

à Rua Falcão nº 147 (antiga Rua 02, Quadra 20 nº147) do Bairro Recanto 

dos Pássaros na Comarca de Cuiabá-MT e, lá sendo, NÃO FOI POSSÍVEL 

CITAR/INTIMAR os Requeridos IMS Óculos e Acessórios LTDA e Ivete 

Mandacari Silva, pois, conforme informações do morador, Sr. Otavio, ele 

aluga o imóvel há mais ou menos três anos e que ele desconhece o nome 

dos executados. Face ao exposto, devolvo o mandado à Secretaria para 

novos procedimentos. De todo o referido é verdade e dou fé., no prazo de 

05(cinco) dias. INFORMANDO NOVO ENDEREÇO DEVERÁ PROVIDENCIAR 

A 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009364-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES (EXECUTADO)

HIGOR SOUZA RODRIGUES (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 cujo teor é: CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO 

MANDADO DE CITAÇÃO, FUI AO ENDEREÇO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

RUBI E, LÁ ESTANDO, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR HIGOR SOUZA 

RODRIGUES E ELIANA MARIA FLECK RODRIGUES, DEVIDO CONSTATAR 

QUE A REFERIDA RESIDÊNCIA ESTÁ FECHADA, SEM MORADOR E, 

TAMBÉM, CONFORME INFORMAÇÕES DE NEUZA, PORTARIA, DE QUE 

NÃO HÁ MORADOR NA RESIDÊNCIA. APÓS, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR 

SETE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME, DEVIDO NÃO LOCALIZAR A RUA 

CUBA NO BAIRRO JD. ELDORADO, BAIRRO SANTA IZABEL. É VERDADE 

E DOU FÉ. , no prazo de 05(cinco) dias. INFORMANDO NOVO ENDEREÇO 

DEVERÁ PROVIDENCIAR A 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003535-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (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 do Sr. 

Oficial de Justiça cujo teor é:Certifico, eu Oficiala de Justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos de de 

Execução de Título Extrajudicial em que ITAÚ UNIBANCO move contra 

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME., E ANGELA MARIA 

SOUSA GOMES, dirigi-me à Rua Julio Louzada, Quadra 39, lote 02, Bairro 

Costa Verde, nesta cidade no dia 01/11/2018 às 9:30hs., e lá estando 

efetuei a citação do Polo Passivo na pessoa da SRA. ANGELA MARIA 

SOUSA GOMES do inteiro teor do r. despacho e da petição inicial cuja 

cópia lhe ofereci, que a executada se recusou em exarar sua nota de 

ciência ; que faço devolução do r. mandado tendo em vista não ter 

deposito para novas diligencias , uma vez que foi depositado o valor para 

uma única diligencia. O referido é verdade dou fé , 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002774-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORGES MATHEUS GOMES DELGADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002774-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIORGES MATHEUS GOMES 

DELGADO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de DIORGES 

MATHEUS GOMES DELGADO, ambos qualificados nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da parte requerida (Id 6858874). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id 10712919), o requerido não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo (Id 

11970750). 3. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. 4. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, 

em face do requerido, ambos qualificados nos autos, conforme narrado no 

relatório supra. 5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a 

revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou 

defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa 

forma, diante da ocorrência da revelia, conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. A ação 

veio devidamente instruída com o documento onde consta a garantia 

fiduciária, com a devida comprovação da constituição em mora do 

requerido (Id 6123504). 8. Deferida a medida liminar de busca e 

apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos do 

representante da parte autora (Id 10712919). 9. Tendo em vista que o 

requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 12. Deixo de determinar a baixa na 

restrição judicial, via RENAJUD, considerando que a medida não foi 

efetivada no presente feito. 13. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 

10% sobre o valor da causa. 14. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000973-22.2018.8.11.0002

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:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000973-22.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, proposta por BANCO HONDA 

S/A, em desfavor de JOSE CARLOS DOS SANTOS, tendo por objeto o 

bem descrito nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora a emendasse 

a inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor, sob pena 

de indeferimento inicial, vez que a notificação extrajudicial fora 

encaminhada para endereço diverso ao informado pelo requerido no 

contrato realizado pelas partes. 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. In casu, em emenda à inicial, o autor trouxe ao feito a notificação 

extrajudicial de ID. 14409978, realizada em 23/05/2018, após a propositura 

da ação. 6. Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto 

ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

1. Para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é 

imprescindível a comprovação da mora do devedor através de prévia 
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notificação extrajudicial (exegese do art. 2º, § 2º, c/c o art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ). 2. É inadmissível a 

notificação do devedor após o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. 3. Recurso desprovido. 4. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 

4857545 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de 

Julgamento: 11/10/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 25/10/2017)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. 10. Custas pagas na distribuição. 11. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006625-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006625-54.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ROSANGELA MARIA BATISTA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Ordinária interposta 

por ROSÂNGELA MARIA BATISTA em face de BANCO PAN S.A, todos 

qualificados nos autos. 2. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido 

(Id. 9886872) ante a não comprovação dos requisitos necessários para o 

seu deferimento. 3. Devidamente intimado para recolher as custas 

processuais, a requerente deixou de realizar o pagamento determinado e 

peticionou pela reconsideração da decisão. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. Trata-se de Ação 

Ordinária interposta por ROSÂNGELA MARIA BATISTA em face de 

BANCO PAN S.A, todos qualificados nos autos. 6. Com efeito, o pedido de 

gratuidade de justiça fora indeferido nos autos, sendo concedido o prazo 

para o recolhimento das custas processuais. 7. Em análise aos autos, 

verifico que a requerente, devidamente intimada, não praticou o ato que 

lhes incumbia, qual seja, o recolhimento das custas processuais, em 

prejuízo ao regular trâmite processual. 8. Ademais, dispõe a CNGC que, 

não havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado 

ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, 

com arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 9. Diante 

do exposto, por não promover os atos e diligências que lhe incumbia, 

JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 10. Sem custas 

processuais. 11. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 12. P. 

I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004147-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO CATARINO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004147-39.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIDIO 

CATARINO MENDES Vistos. 1. Apreendido o veículo conforme certidão do 

senhor Oficial de Justiça (ID. 16728503), pleiteia a requerida, a purgação 

da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito. 2. Pois 

bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores 

quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o 

devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores 

apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. Assim, considerando 

que o cumprimento da liminar se deu em 27/11/2018 e o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 1.781,65) fora realizado em 30/11/2018, dentro 

do prazo legal, conforme comprovante de ID. 16824770, expeça-se o 

competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 4. Após, aguarde-se o prazo 

para apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, intimando-se 

o autor para manifestar na parte que lhe couber, se necessário for, 

posteriormente, remetendo-se conclusos. 5. Ainda, intime-se o autor para 

que informe a conta a serem transferidos os valores depositados nos 

autos. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002794-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002794-61.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS Vistos. 1. Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos, em aplicação analógica do art. 

1.018, § 1º do CPC. 2. Considerando que a interposição do Agravo de 

Instrumento não obstou a liminar deferida, expeça-se o mandado de busca 

e apreensão. 3. No mais, seguem informações digitadas em uma lauda. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005288-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BIA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005288-93.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: LEONARDO BIA FERREIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010014-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 0 0 1 4 - 1 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WILTON 

CAMPOS DA 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. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007972-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE CAMPOS ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007972-88.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: THIAGO DE CAMPOS ALVES Vistos. . 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor 

não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 

2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007550-16.2018.8.11.0002

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:

JOSUE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007550-16.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: JOSUE SANTANA DE 

OLIVEIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 
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desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008553-40.2017.8.11.0002

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:

L.P. KAMPHORST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

LUIS KAMPHORST (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BISPO DA COSTA OAB - MT22982/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008553-40.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: L.P. KAMPHORST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

EMBALAGENS LTDA - ME, LUIS KAMPHORST Vistos. . 1. DEFIRO o pedido 

contido no ID. 16725937, para o fim de determinar a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL dos valores depositados nos autos, em favor do 

exequente, em conta a ser informada nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2. Na mesma oportunidade, manifeste o credor sua concordância 

quanto aos valores depositados, importando seu silêncio em concordância 

tácita e extinção do feito pelo cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II). 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007013-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007013-20.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FABRICIO ANDRE BAY Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009029-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009029-44.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por BANCO SAFRA 

S.A., em face de TERRA NOVA AGROINDÚTRIA LTDA, THALLES DANTAS 

ROMÃO e PATRÍCIA PEDREIRA GONDIM, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Pois bem. Com a publicação da Lei 13.340/2016, que 

autorizou a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, 

verifica-se que houve a suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do 

curso de cobranças judiciais, bem como de execuções e cobranças 

judiciais em curso. 3. Dessa forma, considerando que o instrumento de 

crédito dos autos, enquadra-se na previsão legal, por força do artigo 10 

da Lei 13.340/2016, determino a suspensão da presente execução até 27 

de dezembro de 2018. 4. Após o término do prazo supra, remetam-se 

conclusos. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000780-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PAULINO VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000780-07.2018.8.11.0002; REQUERENTE: EDILSON PAULINO VENTURA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. . 1. Compulsando os autos 

verifico que o autor anexou impugnação à contestação não condizente 

com os presentes autos, consoante ID. nº 14283042. 2. Desta feita, 

determino à secretaria que exclua dos autos o documento ali anexado e, 

na sequência, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença. 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003652-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATHYANE DOS SANTOS BENITES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 3 6 5 2 - 9 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KATHYANE DOS 

SANTOS BENITES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos, verifico 

que o autor juntou aos autos a notificação do réu, com o aviso de 

recebimento, porém o mesmo retornou com motivo “NÃO EXISTE O 

NÚMERO”, de modo que não ficou comprovada a mora da parte requerida. 

4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberações pertinentes. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005166-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAIXAO & LISSONI 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 

1 0 0 5 1 6 6 - 8 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAIXAO & 

LISSONI LTDA - EPP Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, 

apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, 

verifico que esta se refere a parcela já paga pelo devedor, qual seja, com 

vencimento em 12/08/2013, conforme planilha de débito colacionado aos 

autos. 4. Assim, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor, antes da propositura da ação, de modo 

que, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010013-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 0 0 1 3 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KELSON 

SANTOS ALVES 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. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006769-28.2017.8.11.0002

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:

CASA DA LIMPEZA LTDA - ME (EXECUTADO)
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NILTON CESAR ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

REGINA PASQUALI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006769-28.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CASA DA LIMPEZA LTDA - ME, NILTON CESAR ALMEIDA 

LOPES, REGINA PASQUALI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução 

proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de CASA DA LIMPEZA 

LTDA – ME, NILTON CESAR ALMEIDA LOPES e REGINA PASQUALI, todos 

qualificados nos autos. 2. Dessa forma, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC. 3. Desta feita, determino o 

desentranhamento da referida peça e a sua competente distribuição para 

posterior associação ao presente feito. 4. Ademais, defiro o pedido 

formulado no Id 14961773, devendo ser expedido mandado de citação 

para o endereço ali indicado. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010112-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VIDAL 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 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AGNALDO 

VIDAL DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de AGNALDO VIDAL DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas e honorários advocatícios. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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1007668-89.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DOMINGOS PACHECO DE CAMPOS 

Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de DOMINGOS PACHECO DE 

CAMPOS, 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 as correspondências enviadas não foram capazes de 

demonstrar tal condição. 3. De acordo com os autos, as correspondências 

enviadas ao requerido foram devolvidas “ao remetente” por insuficiência 

de endereço, não tendo, pois, chegado ao conhecimento do devedor. 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, 

esgotados os meios, poderia ao autor comprovar a mora do devedor 

mediante outros meios hábeis, tal como o instrumento de protesto, 

realizado por meio do cartório extrajudicial. 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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1007911-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILLIAN DE CAMPOS SANTOS 

Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de WILLIAN DE CAMPOS SANTOS, 

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 “ENDEREÇO 

INCORRETO”. 3. 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). 4. De 

acordo com os autos, após infrutífera notificação do requerido por meio de 

correspondência enviada no endereço descrito na inicial, o autor buscou 

constituir o devedor em mora através de instrumento de protesto. 5. 

Todavia, 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 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR 

– PROTESTO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO 

CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação 

válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto 

supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de 

busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado nos autos. (CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – 

IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital 

só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios 

para a localização do devedor.Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. (RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 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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