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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 037/2018 – DF

 A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE);

Considerando a Portaria nº. 599/2018-GRHFC que normatizou o plantão 

judiciário da Comarca de Cuiabá para o período do recesso forense no 

que se refere às unidades judiciais e administrativas, bem como aos 

servidores e estagiários;

Considerando que não foi implantado o PJE para o plantão do recesso 

forense, ainda que obrigatório o sistema nas Varas Cíveis de Cuiabá;

 RESOLVE:

 Art. 1º Os processos do plantão, os quais foram recebidos na forma 

física entre o período das 14h00min do dia 19/12/2018 até às 11h59min do 

dia 07/01/2019, serão distribuídos no primeiro horário útil após o plantão 

pelo Cartório Distribuidor de forma física, exceto os processos do Juizado 

da Fazenda Pública que serão transformados em PJE e os autos físicos 

enviados à respectiva secretaria para arquivamento pela Vara.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 607/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

 CONSIDERANDO decisão proferida - CIA nº. 0735717-22.2018.8.11.0001,

 RESOLVE:

 CONCEDER ao(a) servidor(a) IZABELA VALLE RODRIGUES, matrícula nº. 

13012, Analista Judiciário, licença para tratar de interesses particulares, 

sem remuneração, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, nos 

termos do artigo 114, da Lei Complementar nº 04/1990, a partir de 

28/01/2019 .

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

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

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Decisão

CIA Nº. 0735717-22.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de licença para tratar de interesses particulares, sem 

remuneração, pelo período de dois anos, nos termos do artigo 114, da Lei 

Complementar nº. 04/90, formulado pelo(a) servidor(a) IZABELA VALLE 

RODRIGUES, Analista Judiciário, 13012, lotado(a) no(a) Comarca de 

Cuiabá - SDCR , com efeitos a partir de 28/01/2019.

A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n.° 103/2018/GRHFC comunicou que o(a) servidor(a) foi 

nomeado(a) para exercer o cargo efetivo de Analista Judiciário na 

Comarca de Cuiabá/MT, no qual tomou posse e entrou em exercício em 

09/10/2012 e declarado(a) estável no serviço público a partir de 

09/10/2015, bem como que o(a) servidor(a) não usufruiu outra licença 

para tratar de interesses particulares nos últimos dois anos e que não 

responde a Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Acerca do assunto, o artigo 114 da Lei Complementar Estadual nº. 

04/1990 dispõe que:

“Art. 114 A pedido e sem prejuízo do serviço será concedida, ao servidor 

estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 

02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esta licença ser 

interrompida a qualquer momento por interesse do servidor.

§ 1° A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do 

servidor ou no Interesse do serviço público.

 § 2° Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos 

do término da anterior.

§ 3° Não se concederá licença a servidor nomeado, removido, 

redistribuído ou transferido, antes de completar 02 (dois) anos de 

exercício.

§ 4° O requerente aguardará, em exercício no cargo, a publicação no 

Diário Oficial, do ato decisório sobre a licença solicitada.

Em análise à documentação apresentada, bem como à informação 

prestada pela Gestão de Recursos Humanos deste Foro, verifico que o(a) 

Requerente cumpre os requisitos exigidos, haja vista ter sido declarado(a) 

estável e não ter usufruído outra licença para tratar de interesses 

particulares nos últimos dois anos.

Dessa forma, com fulcro no artigo 30, § 1° do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo 

Provimento n.° 018/2007/CM, defiro o pedido formulado pelo(a) servidor(a) 

IZABELA VALLE RODRIGUES, para conceder-lhe, nos termos do artigo 

114, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, LICENÇA PARA TRATAR 

DE INTERESSES PARTICULARES, pelo prazo de 02 (dois) anos 

consecutivos, sem remuneração, a partir de 28/01/2019, consignando que 

a mesma poderá ser interrompida a qualquer momento no interesse do 

serviço público.

Proceda às anotações e comunicações necessárias.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Intime-se o(a) requerente via e-mail.

 Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014052 Nr: 29315-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL JOSÉ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735723 Nr: 32095-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO GUEDES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 
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OAB:8.575, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

277,00 (duzentos e setenta e sete reais), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 70,29(setenta reais e vinte e nove 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011011 Nr: 28007-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS. - OAB:14.354, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099566 Nr: 10404-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, ASP, ROZELAINE RIBEIRO DOS SANTOS, TVSP

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

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

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

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

632,78 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 219,35(duzentos e 

dezenove reais e trinta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724797 Nr: 20477-55.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM, SONIA CRISTINA MANGONI 

DE OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079894 Nr: 1459-72.2016.811.0041

 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: MICHELE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

QUERUBIN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256

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

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

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

367,68 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 160,71(cento e 

sessenta reais e setenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071255 Nr: 55940-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIR LOPES DE MIRANDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456234 Nr: 27071-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZITA MARTINS DE TAL, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$140,59(cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743648 Nr: 40641-41.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA SUPERMERCADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314790 Nr: 19308-72.2007.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA, IVO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

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

SILVA - OAB:6.565/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, 

PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

R$140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234113 Nr: 3314-38.2006.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, ANTÔNIO 

PINHEIRO DA SILVA, IVO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

R$140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935070 Nr: 52085-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SILVA DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873051 Nr: 11853-12.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PAES - 

OAB:183.956/SP

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428803 Nr: 10311-95.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE BARBOSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB-MS 13.116, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

R$140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369146 Nr: 3881-64.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUFIK AFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CERES BILATE BARACAT - 

OAB:12.869-B/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

R$140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455163 Nr: 26449-40.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.S. CELULAR COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA LTDA., ORESTES BATISTA PARREIRA JUNIOR, ELIZABETH 

JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO, SELMA DE ARRUDA MELO, LUIZ 

GONZAGA DE ALMEIDA MELO, AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YVINNA PATRÍCIA SILVA 

SOUZA - OAB:15.135/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

R$140,22(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971857 Nr: 10144-05.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CUIABA LTDA

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531 MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA BORDEST - 

OAB:6107/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145034 Nr: 663-04.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ANTONIO DE JESUS

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

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, EUDÁCIO ANTÔNIO 

DUARTE - PROC.MUN.CBA - OAB:1565, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844113 Nr: 47975-58.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUN HUA CHI

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

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

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

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

655,37 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), a 

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

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

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

241,94(duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079894 Nr: 1459-72.2016.811.0041

 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: MICHELE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

QUERUBIN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256

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

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

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

367,68 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 160,71(cento e 

sessenta reais e setenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1038631-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de dezembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1206848 Nr: 7349-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS CARLOS DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

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

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311424 Nr: 11241-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS, MARCELINO MANOEL DE 

ALMEIDA

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELIZA DIAS FARIAS COELHO - 

OAB:20102/A, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1299274 Nr: 8250-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU BRAGA DE SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO JOSE PRIVATTO 

MOFATTO - OAB:317076, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Certifico que a petição do autor de fls. 42 veio desacompanhado de 

documento encaminhado em anexo. Estando apenas informada a seguinte 

declaração: (PETIÇÃO - MANIFESTAÇÃO AUTOR.pdf - Hash: 

672ec172fb2a99f282947a219091b0376bb56f07.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1262558 Nr: 25275-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO 

PIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 7.202, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo Gefferson Almeida de Sa, OAB 

nº 15761/O, advogado que se encontra com carga do processo registrado 

sob o código nº 459588, para que efetue sua devolução, no prazo de 

03(três) dias, sob pena de sanções previstas em lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309886 Nr: 10830-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FIGUEIREDO SANTANA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - OAB:OAB/MT 

4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

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

efeitos (fls. 15/16).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por LUIZ FIGUEIREDO 

SANTANA, por dependência aos autos de recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME (Processo nº 

51808-16.2015.811.0041 – Código 1061850), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 831026 Nr: 36716-66.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:OAB/MT 8228, CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA - 

OAB:10.309, MARCELO PESSOA - OAB:6734 - MT

 Vistos.Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao petitório de fls. 131/135, bem como ao parecer de 

fl. 138/140.Após, conclusos.Às providências.Cuiabá, 07 de dezembro de 

2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 878972 Nr: 16124-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:OAB/MT 6.605, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:14887-E, OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:17.277, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Vistos.Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos petitórios de fls. 111/115 e 119/121, bem como 

ao parecer de fl. 122/123.Após, conclusos.Às providências.Cuiabá, 07 de 

dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 924030 Nr: 45886-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANDONÁ E CIA LTDA, ISRAEL JOÃO ZANDONÁ, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SEADI LIPP - 

OAB:66.550/RS, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, RAFAEL FEISTAUER NASCIMENTO - OAB:63.268/RS

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

OAB:8455/MT

 Vistos.A parte autora, embora devidamente intimada no DJE nº 10277, 

publicado em 19/06/2018, através de seu patrono, deixou transcorrer in 

albis o prazo para se manifestar.Deste modo, intime-se a requerente, na 

pessoa de seu representante legal, no endereço indicado na peça 

exordial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, conforme preconiza o art. 485, III, do CPC, 

oportunidade em que deverá cumprir o disposto na decisão de fl. 58.Em 

caso de descumprimento, venham os autos conclusos.Com a 

manifestação, intime-se o administrador judicial para, em igual prazo emitir 

seu parecer.Cientifique-se às falidas na pessoa de seus advogados 

constituídos nos autos principais (art. 103, parágrafo único, da LRF).Após, 

conclusos.Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277280 Nr: 987-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI - EPP, 

MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL ROSADO - 

OAB:2.883-A, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos.Considerando as manifestações de fls. 22/29 e 36/39, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial 

(28/09/2016).Após, conclusos.Às providências.Cuiabá, 29 de novembro 

de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1177829 Nr: 43118-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO ZACARIAS DE MACEDO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, CAMILLA CATANEO SAGIN - OAB:23.318/MT, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. (...).Certificada a tempestividade dos embargos aclaratórios à fl. 

62.Instada a manifestar-se, a embargada requer que sejam rejeitados os 

embargos mantendo a sentença de fl. 52.É o breve relatório. Fundamento 

e decido.Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses 

elencadas no art. 1.022 do CPC, vejamos:Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;III - corrigir erro material.Parágrafo único.(...)Pelo exposto, 

conheço os embargos de declaração ora opostos e os rejeito em sua 

totalidade, por inexistir omissão ou contradição na sentença atacada, 

mantendo inalterado o referido decisum.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o cumprimento de todas as determinações e, após, 

arquivem-se os autos mediante a adoção das cautelas de 

praxe.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de novembro de 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 702892 Nr: 37514-32.2010.811.0041

 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: HC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, 

RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77.115/SP, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC, oportunidade em que deverá cumprir o 

disposto na decisão de fl. 45.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intime-se a administradora judicial para 

manifestar-se, também em 05 (cinco) dias.

Cientifique-se a falida acerca desta decisão.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 724955 Nr: 20670-70.2011.811.0041
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 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES BATISTA 

SANTOS - OAB:108354, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5.932/MT, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940

 Vistos.Vê-se que a parte autora cumpriu parcialmente a decisão de fl. 67, 

pois, embora tenha juntado cópia dos documentos que demonstram a 

origem do seu crédito, deixou de trazer as respectivas vias originais ou 

cópias autenticadas.Deste modo, intime-se o requerente para, em 

05(cinco) dias, trazer aos autos as vias originais ou cópias autenticadas 

dos documentos que originaram seu crédito, cumprindo com o disposto no 

art. 9º, parágrafo único, da LRF.Em caso de descumprimento, voltem os 

autos conclusos.

Com a juntada da manifestação, intime-se a administradora judicial para se 

pronunciar também em 05 (cinco) dias.Cientifique-se a falida acerca desta 

decisão na pessoa de seu advogado constituído no processo principal 

(art. 103, parágrafo único, da LRF).Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 895102 Nr: 26583-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRETTO & PRETTO LTDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIROS - OAB:8249-A/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:13731/MT

 Vistos.A parte autora, embora devidamente intimada no DJE nº 10132, 

publicado em 01/11/2017, através de seu patrono, deixou transcorrer in 

albis o prazo para se manifestar.Deste modo, intime-se a requerente, na 

pessoa de seu representante legal, no endereço indicado na peça 

exordial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, conforme preconiza o art. 485, III, do CPC, 

oportunidade em que deverá cumprir o disposto na decisão de fl. 38.Após, 

conclusos.Às providências.Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949515 Nr: 60020-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZF DO BRASIL LTDA, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI 

SUZUKI - OAB:9744/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:OAB/MT 12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.

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

petitório de fl. 147.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para, em igual 

prazo se manifestar.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 934538 Nr: 51740-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO FERNANDES DO CARMO 

NETO - OAB:17639/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 

208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao petitório de fls. 59/60 e 61/68, bem como ao 

parecer de fl. 72/73.Após, conclusos.Às providências.Cuiabá, 06 de 

dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161753 Nr: 36665-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - 

ME, G. V. FILHO EIRELI - ME, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:18763-A, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recuperação judicial de Comercial de Bebidas e Alimentos MSR Ltda. - ME 

e G. V. Filho Eireli - ME.

1. Cientifique-se a administradora judicial acerca das informações e 

documentos de fls. 1.725/1.791, 1.827, e 1.877/2.161.

No mais, deverá apresentar, em 05 dias, relatório pormenorizado 

apontando quais documentos as recuperandas deixaram de apresentar no 

curso desta recuperação judicial, mês a mês.

2. Verifica-se que, embora regularmente intimadas as recuperandas não 

comprovaram a regularidade dos pagamentos referentes aos honorários 

da administradora judicial e da auxiliar contábil.

Assim, procedo ao bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 10.143,96 

(dez mil, cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), nas 

contas de titularidade das recuperandas, correspondente aos valores 

apontados pela administradora judicial às fls. 1.858/1.859, devendo o feito 

permancer em Gabinete até o resultado da consulta de bloqueio.

Restanto frutífera a penhora, intimem-se a administradora judicial e a 

auxiliar contábil para, em 48 horas, apresentarem os dados bancários 

para liberação dos numerários.

3. Cumpridas as deliberações, dê-se vista ao Ministério Público, 

notadamente para ciência quanto aos termos dos relatórios de atividades 

subscritos pela administradora judicial, bem assim para se pronunciar 

acerca do plano de recuperação judicial (fls. 711/801) e dos termos 

acordados nas assembleias-gerais de credores realizadas, 

respectivamente, em 23/11/2018 (fls. 2.162/2.169) e 30/11/2018 (fls. 

2.170/2.155).

Após, retornem os autos imediatamente conclusos para análise da 

homologação do plano recuperacional.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1098893 Nr: 10145-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIL PEREIRA BORGES, GILSON GOUVEIA DA 

COSTA, CARLA HELENA GRINGS

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

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

EDENIL PEREIRA BORGES e GILSON GOUVEIA DA COSTA ingressaram 

com o pedido inicial, objetivando habilitar seus créditos junto a junto à 

recuperação judicial da empresa DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 999210), com sua consequente inclusão 

dos valores de R$ 4.763,18 e R$ 7.957,33, no quadro geral de credores, 

juntando, para tanto, os documentos que entenderam necessários.

A Administradora Judicial manifesta para que sejam retificados os créditos 

dos habilitantes e a recuperanda, por sua vez, pugna para que seja 

modificado o crédito de EDENIL PEREIRA BORGES para que de R$ 

2.501,28, passe a constar 4.612,80, e, com relação ao crédito de GILSON 

GOUVEIA DA COSTA, requer que seja modificado de R$ 4.638,56 para R$ 

7.766,30.

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista (processo n.º 

0000030-56.2016.5.23.0051 – 1ª Vara do Trabalho da Comarca de 

Tangará da Serra/MT), na qual houve conciliação parcial, sendo que para 

o primeiro habilitante haveria o pagamento de R$ 3.624,30, e para o 

segundo habilitante a quantia de R$ 6.390,99.

Nos autos da ação trabalhista foi prolatada sentença na parte não 

acordada, condenando a recuperanda ao pagamento dos valores da multa 

prevista no artigo 467 e do artigo 477, da CLT, ensejando, assim, novas 

certidões trabalhistas nos valores de R$ 1.584,54 para o habilitante 

GILSON GOUVEIA DA COSTA e R$ 1.138,88 para o habilitante EDENIL 

PEREIRA BORGES.

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de 

GILSON GOUVEIA DA COSTA (R$ 7.975,53) e de EDENIL PEREIRA 

BORGES (R$ 4.763,18), no quadro de credores da recuperanda, 

classificados como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299585 Nr: 8358-18.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Garcia - OAB:

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) Determino 

que a ASSESSORIA DO JUÍZO expeça alvará judicial em favor do Sr. 

RENATO CÉSAR VIANNA GOMES, no valor de R$ 142.000,00 (cento e 

quarenta e dois mil reais), observando-se os dados bancários indicados à 

fl. 08.2) Determino ainda, que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, traslade cópia da 

presente decisão para os autos principais da falência da INPER 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Código 73531).3) Cumprida que 

seja a determinação contida no item “2”, deverá o GESTOR JUDICIÁRIO, 

promover o arquivamento dos autos, com as anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270426 Nr: 27805-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA LOPES DE BARROS, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763/A, PAULA RAINATO VIEIRA - OAB:MT/16.238-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Visto.

Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento dos documentos 

conforme requerido à fl. 87, mediante recibo nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278153 Nr: 1276-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA DE CARITAS AINETTE LIMA, CARLA 

HELENA GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, RONARA VIEIRA CARVALHO - 

OAB:20.982/PA

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para parecer.

II – Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246360 Nr: 20033-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GELSO ARRUDA MAGALHAES, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 05 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 25.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307201 Nr: 10160-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HALISON ALVES DOS SANTOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

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

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346244 Nr: 19010-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO BENEDITO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

procuração, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152811 Nr: 33013-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES DA SILVA BRITO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16419, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o presente feito, intimo o administrador judicial, Bruno 

Oliveira Castro, OAB/MT 9.237; para que compareça nesta Secretaria a 

fim de retirar peças desentranhadas dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1358714 Nr: 21177-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO A. DE OLIVEIRA ABREU 

JR. - OAB:9.679/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

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

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Rosch 

Administradora e Informática Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que 

a parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

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

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

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) CTPS; 

b) procuração atualizada, a fim de regularizar sua representação 

processual. Em caso de descumprimento das determinações acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada 

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

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

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

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

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

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

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

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

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

valor e classe.Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98 e seguintes do CPC.Às providências. Cuiabá, 13 de dezembro 

de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1358722 Nr: 21180-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO A. DE OLIVEIRA ABREU 

JR. - OAB:9.679/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

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

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Rosch 

Administradora e Informática Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que 

a parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

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

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

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

pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial; b) CTPS; c) procuração atualizada, a fim de 

regularizar sua representação processual. Em caso de descumprimento 

das determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

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

de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe.Defiro o os benefícios da gratuidade 

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

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152811 Nr: 33013-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES DA SILVA BRITO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16419, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 
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OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo a RECUPERANDA para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326960 Nr: 215-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO DOS SANTOS FILHO, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FAVALESSA SAMPAIO 

- OAB:375091 OAB/SP, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:11407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342514 Nr: 18312-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SILVA, MARIZELHA MENDES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032

 Impulsionando o feito, intimo a RECUPERANDA para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013491-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1013491-24.2018.8.11.0041 Vistos. Defiro o 

pedido de Id. 15838204. Desta forma, intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, juntar aos autos o cálculo atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial. Ato contínuo, intimem-se o administrador judicial e a 

recuperanda para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021491-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA AGUIAR (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021491-13.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao petitório de 

Id. 16082708. Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e 

o administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos. Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 

13 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021697-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1021697-27.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao petitório de 

Id. 16082958. Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e 

o administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos. Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 

13 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023101-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1023101-16.2018.8.11.0041 Vistos. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da ação. Deste modo, cumpra-se 

integralmente a decisão de Id 15098511. Após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030505-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1030505-21.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora, através de seu patrono para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos petitórios de Id. 15805155 e 16334059, bem 

como parecer de Id. 16621841. Após, conclusos. Às providências. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018436-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1018436-54.2018.8.11.0041 Vistos. Defiro o 

pedido de Id. 15893484. Desta forma, intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, juntar aos autos o cálculo atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial. Ato contínuo, intimem-se o administrador judicial e a 

recuperanda para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017364-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

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

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017364-66.2017.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco S/A em 

desfavor da empresa recuperanda Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda., inicialmente processada na 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta comarca, por meio da qual almeja a busca e 

apreensão dos veículos, dados em garantia em alienação fiduciária no 

contrato nº 2647308406213676515 Como se vê na decisão de id. 

14170034, o MM. Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

comarca declinou a este juízo a competência para processar e julgar a 

presente demanda, em razão de a parte requerida encontrar-se em 

processo de recuperação judicial, determinando a remessa dos autos 

para esta unidade judiciária Vieram os autos conclusos. É o relatório do 

essencial. Fundamento e decido. Entende o Juízo da 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário de Cuiabá que, diante da tramitação do processo de 

recuperação judicial da requerida, cabe ao juízo recuperacional julgar as 

causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em 

recuperação, sob o argumento de não inviabilizar o cumprimento do plano 

de recuperação. No entanto, data vênia, não é esse o entendimento 

perfilhado por este juízo especializado, notadamente em razão da matéria 

em discussão no presente caso, que se trata de busca e apreensão de 

bens promovida por credor titular da posição de proprietário fiduciário, 

cujo crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos 

termos do art. 49, § 3°, da LRF. De início, é preciso ressaltar que o instituto 

do “juízo universal” apenas ocorre no âmbito da falência, não se aplicando 

para a hipótese de recuperação judicial, como é o caso da requerida. 

Nesse sentido, segue a doutrina do brilhante Professor Manoel Justino 

Bezerra Filho[1]: Este art. 76 consagra a chamada “universalidade do juízo 

falimentar”, em decorrência da qual o juiz que preside a falência é 

competente, em princípio, para todas as ações sobre as quais haja 

interesse da massa, disposição esta que repete em parte o que dizia o art. 

7º da lei anterior. Em princípio, qualquer ação contra a massa falida ficará 

suspensa e os credores deverão todos comparecer à falência (art. 6º), 

habilitando seus créditos, habilitação na qual serão decididos aqueles 

aspectos que eventualmente seriam discutidos em tais ações ou 

execuções individuais. Esta universalidade ocorre apenas para o juízo de 

falência, não havendo universalidade para o juízo da recuperação. Não 

obstante, para a recuperação, a jurisprudência já firmou o entendimento 

de que as decisões relativas a pagamentos a serem efetuados por 

créditos sob seus efeitos, devem ser tomadas pelo juízo da recuperação. 

Ademais, os créditos garantidos por alienação fiduciária não são 

alcançados pelo processo de recuperação judicial, sendo certo que “o 

juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 

constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 

empresa”, conforme redação da súmula 480 do egrégio STJ. Sobre o 

tema, este é o entendimento do colendo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no AgR n. 7699/2017 no CC n. 1264/2016: AGRAVO 

INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 

IMPROCEDÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ARTIGO 49, §3º, 
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DA LEI Nº 11.101/2005 - NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

SÚMULA Nº 480 DO STJ - RECURSO QUE REITERA OS FUNDAMENTOS 

DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E JÁ ANALISADOS NA DECISÃO - 

INADMISSIBILIDADE - MULTA AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não se submete aos 

efeitos da recuperação judicial o credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo os direitos de 

propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, deste modo, sendo 

tais credores excluídos dos efeitos da recuperação, não há que se falar 

em declinação de competência para o Juízo da Ação de Recuperação 

Judicial. Sendo o recurso apenas inadmissível, não deverá ser aplicada a 

multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, consoante o Enunciado nº 

358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): "(art. 1.021, § 

4º) A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige manifesta 

inadmissibilidade ou manifesta improcedência. (Grupo: Recursos)". (AgR 

7699/2017, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017). No mesmo sentido, em recente 

acórdão da relatoria da eminente Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –BUSCA E APREENSÃO – 

TRAMITAÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMESSA DOS 

AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – CONFLITO 

PROCEDENTE. O contrato de crédito, porquanto não sujeito aos efeitos da 

recuperação, deverá ser dado o devido cumprimento por meio de ação 

judicial a ser tramitada perante a vara especializada em Direito Bancário, 

em razão da natureza da demanda. (TJMT, CC nº 

1009864-38.2018.8.11.0000, Rel. Des(a) Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgamento 29/10/2018) 

Desse modo, os bens perseguidos na presente ação são objeto de 

contratos garantidos por alienação fiduciária e não se submetem aos 

efeitos da recuperação judicial, que, in casu, já se encontra em fase de 

cumprimento do plano. Assim, no caso em questão, não há deslocamento 

da competência para o juízo especializado da recuperação judicial, (i) 

porque a universalidade do juízo somente se aplica no caso de falência, e 

(ii) porque o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 

Diante do exposto, tendo o MM. Juiz Titular da 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital declinado a competência, suscito o Conflito 

Negativo de Competência ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando ofício para 

essa finalidade, acompanhado das cópias de ids. 7996756, 7997414, 

8817873, 9127340, 9624138, 12630365, 13068903, 14170034 e deste 

decisum, observando-se as cautelas e formalidades legais, nos termos do 

art. 953, I, do CPC e arts. 202 e seguintes do Regimento Interno do TJMT. 

Os autos ficarão suspensos até o julgamento do conflito de competência 

ora suscitado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] In Lei de recuperação 

de empresas e falência. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017, p. 240.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039085-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1039085-40.2018.8.11.0041 Vistos. Este 

processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 1312131, que tramitam 

fisicamente nesta Vara. O art. 13, caput, da Resolução nº 03/2018 – 

TP/TJMT¹, que passou a vigorar a partir de 12/07/2018, dispõe que as 

ações conexas e os incidentes relacionados aos processos que tramitam 

fisicamente deverão tramitar fisicamente. Portanto, como este caso se 

amolda aos termos da normativa, intime-se a parte autora para, em 15 

dias, promover a redistribuição deste feito de modo físico, por 

dependência ao processo código nº 1312131, devendo, ainda, comprovar 

a redistribuição nestes autos, em igual prazo. Comprovado o cumprimento 

da referida ordem, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito ¹. Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a 

data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039157-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FILINTO MULLER FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1039157-27.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação de crédito retardatária, com pedido de tutela de urgência para 

concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, 

proposta por Hugo Filinto Muller Filho, objetivando a inclusão do crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de 

Máquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma ser credor da 

recuperanda no montante de R$ 818.998,61 (oitocentos e dezoito mil 

novecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), 

representados por cheques, no entanto seu crédito não foi arrolado na 

lista de credores da recuperação judicial. Pede a concessão de tutela de 

urgência para direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, pelo 

valor indicado na inicial, e ao final requer a procedência da demanda para 

a inclusão do crédito de R$ 818.998,61 (oitocentos e dezoito mil 

novecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), no 

quadro-geral de credores. Os autos vieram conclusos. É o relatório do 

essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial, todavia como habilitação 

retardatária de crédito, uma vez que fora apresentada além do prazo 

previsto no artigo 8º, sendo, portanto, processada na forma de 

impugnação nos termos do art. 10, § 5º da LRF, e sujeita à sanção do §1º 

do mesmo dispositivo legal. Verifica-se que a relação de credores referida 

no artigo 7°, §2°, da LRF foi publicada em 26.07.2018, conforme Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso, edição nº 27309, consoante artigo 191 

da LRF e entendimento preponderante externado pelo e. STJ no julgamento 

do REsp n° 1.758.777/PR, de relatoria da Min. Nancy Andrighi. Assim, o 

prazo de 10 (dez) dias corridos, tal como consignado no item “l” da 

decisão de id. 12176625, que deferiu o processamento da recuperação 

judicial do Grupo Dismafe, finalizou em 06.08.2018 e como a presente 

demanda fora distribuída em 09.11.2018, nitidamente após o decêndio 

legal, deve ser recebida como retardatária. Aliás, a jurisprudência tem se 

firmado no sentido de que se mostra cabível a apresentação de 

impugnações extemporâneas ou em situações em que credor deixou de 

observar o prazo do art. 7º, §1º, da LRF, desde que o quadro-geral de 

credores não tenha sido homologado, conforme julgado do TJSP a seguir 

reproduzido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação retardatária julgada 

improcedente, mantido o crédito incluído pelo Administrador judicial. 
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Decisão reformada em parte. Impugnação, com efeito, retardatária, porque 

apresentada fora do prazo previsto no art. 8º LRF. Credora que também 

não observou o prazo do art. 7º §1º LRF. Alegação de não recebimento 

da correspondência prevista no art. 22 I "a" LRF. Irrelevância. Prazos que 

correm da publicação dos editais. Impugnação, todavia, que merece 

acolhida, para retificar a lista de credores apresentada pelo Administrador. 

Suposta ausência de comprovação da origem e valor do crédito. 

Inocorrência. Impugnante que apresenta sentença com trânsito em julgado, 

que reconhece crédito líquido, certo e exigível em seu favor. Crédito 

suficientemente comprovado. Art. 9º III LRF. Recurso provido em parte, 

para julgar procedente a impugnação e determinar a retificação do quadro 

de credores. (TJSP; Agravo de Instrumento 2168331-23.2014.8.26.0000; 

Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3ª. Vara Judicial; Data do 

Julgamento: 03/02/2015; Data de Registro: 09/02/2015). Feitas essas 

considerações, passo à análise do pedido de tutela de urgência pleiteado 

pela parte autora. Conforme relatado, a parte autora pretende a inclusão 

do seu crédito no montante de R$ 818.998,61 (oitocentos e dezoito mil 

novecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), na classe 

quirografária, diante dos cheques recebidos da recuperanda. Requer, 

ainda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do 

CPC, a fim de exercer direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, que foi realizada na data de 22 de novembro de 2018, às 9h, em 

segunda convocação, no Centro de Convenções do Hotel Paiaguás, com 

endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1718, Bairro Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, conforme decisão de id. 15997295 

dos autos principais (n° 1003689-02.2018.8.11.0041). Vê-se dos autos da 

recuperação judicial da requerida que a Assembleia-Geral de Credores foi 

devidamente instalada na data de 22 de novembro de 2018, tendo ocorrido 

a estabilização do quórum de votação ao final daquele ato solene, o que 

por si só torna prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência, ante 

a perda superveniente do objeto. Sobre o tema, tratou o Enunciado 53 da I 

Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, in verbis: A 

assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de 

recuperação judicial é una, podendo ser realizada em uma ou mais 

sessões, das quais participarão ou serão considerados presentes apenas 

os credores que firmaram a lista de presença encerrada na sessão em 

que instalada a assembleia geral. Deste modo, não há razões para 

conceder à parte autora, em sede de tutela antecipada, o direito de voto 

na assembleia geral de credores designada nos autos da recuperação 

judicial da ora requerida, pois já houve a estabilização do quórum 

assemblear quando da instalação em segunda convocação. Ainda que 

assim não fosse, vale ressaltar que de acordo com o disposto no §1° do 

artigo 10° da LRF “Na recuperação judicial, os titulares de créditos 

retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de 

trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de 

credores”. Por habilitação retardatária entende-se aquela que é proposta 

após o decurso do prazo do artigo 8° da LRF e antes da homologação do 

quadro geral de credores. Logo, àqueles credores que se insurgiram 

contra lista apresentada pelo administrador judicial a destempo são 

dirigidas algumas sanções e justamente uma delas é a perda do direito de 

voto na Assembleia-Geral de Credores, que somente não ocorre nos 

casos de créditos derivados da relação de trabalho, que não é a hipótese 

destes autos. Desta forma, como a presente demanda sujeita-se à regra 

contida no §1° do artigo 10 da LRF, por se tratar de habilitação retardatária 

de crédito, não restam caracterizados os requisitos previstos no artigo 

300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, alegados pela parte autora. Diante do 

exposto, julgo prejudicada a análise do pedido liminar no tocante à 

concessão do direito de voto ao credor na Assembleia-Geral de Credores 

referente à quantia de R$ 818.998,61 (oitocentos e dezoito mil novecentos 

e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), devido à perda 

superveniente do objeto da pretensão, posto que o quórum de votação foi 

estabilizado quando da instalação do ato assemblear, consignando que o 

mesmo poderá participar da AGC, sem, contudo, poder votar. No mais, a 

fim de promover o prosseguimento regular do feito, intime-se a recuperada 

para se manifestar em 05 (cinco) dias quanto aos termos da presente 

demanda. Decorrido o prazo assinalado, intime-se a Administradora 

Judicial para emitir parecer, devendo juntar aos autos laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (art. 12, parágrafo único, da LRF). Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000297-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LILA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ARMANDO DE OLIVEIRA ABREU JUNIOR OAB - SC9679 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1000297-54.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Habilitação de Crédito proposta por Ana Lila de Campos, almejando a 

inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação 

judicial da empresa Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda. 

O processo de recuperação judicial da requerida tramita em meio físico 

sob o código n° 313248, razão pela qual foi determinada a intimação da 

parte para promover a distribuição física da presente habilitação, em 

conformidade com o art. 13, caput, da Resolução nº 03/2018 – TP/TJMT[1], 

que passou a vigorar a partir de 12/07/2018 (id. 13482011). Determinada a 

comprovação da distribuição (id. 15747911), a Secretaria deste juízo 

certificou que a parte autora promoveu a respectiva distribuição física 

desta demanda, a qual foi registrada sob o código n° 1318443. Vieram os 

autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Diante da redistribuição 

física da presente habilitação de crédito, forma correta e adequada para o 

seu regular processamento, determino o arquivamento deste feito, nos 

termos do § 2º do art. 13 da Resolução n° 03/2018 – TP/TJMT. Intime-se. 

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

Guimarães Juiz de Direito [1] Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as 

ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando:

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023976-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1023976-83.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de 

Habilitação de Crédito proposta por Widal & Marchioretto Ltda. em face de 

Lumen Consultoria Construções e Comércio Ltda., objetivando a inclusão 

de seu crédito quirografário na lista de credores da recuperação judicial 

da requerida, que tramita nesta Vara sob o n° 1003689-02.2018.811.0041. 

Alega o habilitante que é credor da importância de R$ 27.080,45 (vinte e 

sete mil oitenta reais e quarenta e cinco centavos), decorrente do 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida de id. 14502211 e duplicatas 

de ids. 14502241, 14502440, 14502487, 14502465, 14502629 e 

14502648. Instado a emendar a inicial, a parte autora apresentou cálculo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 17 de 521



atualizado de crédito até a data do pedido de recuperação judicial, o qual 

perfaz a quantia de R$ 27.060,98 (vinte e sete mil sessenta reais e 

noventa e oito centavos). A recuperanda manifestou-se pela procedência 

da presente habilitação (id. 15806230). A administradora judicial opinou 

pela retificação do quadro-geral de credores, devendo ser incluído o 

crédito de titularidade do habilitante na importância de R$ 27.060,98, na 

classe quirografária. No id. 16665507, o Ministério Público entendeu ser 

desnecessária sua intervenção neste momento processual, opinando pelo 

prosseguimento do feito e consequente apreciação do objeto da demanda 

pelo juízo. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o habilitante pretende a inclusão de seu crédito na lista de 

credores da recuperação judicial de Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. e outras, no valor de R$ 27.060,98 (vinte e sete mil 

sessenta reais e noventa e oito centavos), oriundo da prestação de 

serviços à requerida, comprovados pelos documentos que acompanham a 

inicial. Verifica-se que o referido crédito não se enquadra no rol 

excepcional dos §§ 3º e 4º do art. 49 da LRF, que trata daquelas 

obrigações não abrangidas pelos efeitos da recuperação judicial. 

Ademais, o crédito foi constituído anteriormente ao pedido recuperacional, 

nos termos do que dispõe o caput do art. 49 da LRF, não havendo óbice a 

sua sujeição à recuperação judicial nos moldes pretendidos. Assim, não 

havendo controvérsias acerca do pedido formulado na presente 

habilitação e restando devidamente comprovada a existência do crédito 

ora pleiteado, cabível a inclusão no quadro-geral de credores. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino à administradora judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

27.060,98 (vinte e sete mil sessenta reais e noventa e oito centavos), na 

classe quirografária. Custas, se houver, pela parte autora. Deixo de 

condenar a recuperanda em honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1042090-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Colha-se manifestação do 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 178, III, do CPC. 

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Carlos Roberto Barros de Campos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036930-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÂNGELA KEMZIA SANTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Tendo em vista o teor do 

venerando Acórdão juntado no id.16747963, intimem-se as partes para 

ciência. Ademais, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para, querendo, em 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação, nos termos do art. 351 do CPC. 

À Secretaria, determino: 1. Certifique-se o decurso do prazo; após 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 2. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. Carlos Roberto Barros de Campos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036930-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÂNGELA KEMZIA SANTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Tendo em vista o teor do 

venerando Acórdão juntado no id.16747963, intimem-se as partes para 

ciência. Ademais, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para, querendo, em 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação, nos termos do art. 351 do CPC. 

À Secretaria, determino: 1. Certifique-se o decurso do prazo; após 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 2. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. Carlos Roberto Barros de Campos 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016361 Nr: 30274-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE DA SILVA ALECRIM

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511

 Vistos.

Intime-se o autor para que recolha o respectivo imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis (ITBI), para que o acordo entabulado entre 

as partes produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784513 Nr: 38315-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE TAL, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Certifico e dou fé que, a Constestação apresentada pelo Estado de Mato 

Grosso as fls.357/362 é tempestiva. Dessa forma, impulsiono este autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070770 Nr: 55728-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADEMIR LUCINIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CASTILHO DA FONSECA, 

EZEQUIAS CALEBE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar acerca da certidão de fls.122. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798508 Nr: 4897-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CANOVA, MARLENE LAVERDE CANOVA, 

SHEILA SOARES CAMPOS DOS SANTOS, ESMAEL JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043713-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS GABRIEL DE GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043713-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA RÉU: MATHEUS GABRIEL DE 

GODOY Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora 

para que providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043615-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039/O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT0011700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CARLA BARCELOS KOBORI (EXECUTADO)

VALTER JOSE KOBORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043615-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DECIO ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELIANA 

CARLA BARCELOS KOBORI, VALTER JOSE KOBORI Vistos etc. Não 

verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a 

juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043660-91.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043660-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025412-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025412-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA BENEDITA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 13249985, intimem-se os 

peritos Dr. Roberto Azevedo e Dr. Gleisson Oscar Libardi para no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), esclarecerem a lesão apontada 

na perícia médica acostada no id. 10789082, vez que os documentos 

colacionados aos autos indicam MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. Empós, 

intimem-se as partes para se manifestarem acerca da complementação do 

laudo judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835537 Nr: 40669-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO LORENA DE 

SOUZA FILHO - OAB:17.617-GO

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320736 Nr: 22675-07.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324, MARIO BODNAR - OAB:3526

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

acostada às fls.257/260. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932684 Nr: 50758-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDO OLIVEIRA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 a parte requerida ser 

intimada, por seus advogados, via DJE, para manifestar-se sobre a 

resposta da Conta única acostada às fls. 164/165, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 741421 Nr: 38224-18.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MUELLER BERNECK, IRIS VON MUELLER 

BERNECK

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Vistos.

Ao pleito da requerida, defiro o pedido, de maneira que expeça-se carta 

precatória para a comarca de Sorriso – MT, com a finalidade de oitiva da 

testemunha da requerida, conforme endereços informados à fl. 629.

A requerida deverá ser intimado a retirar a mesma no prazo de 05 (cinco) 

dias, e comprovar a regular distribuição da carta no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de preclusão das provas.

Quanto ao teor da desistência dos depoimentos pessoais dos autores, 

indefiro o pedido, uma vez que a requerida os pleiteiam em sua 

contestação de fl. 203.

Desta feita, determino a expedição de carta precatória para comarca de 

Curitiba – PR, conforme endereço apresentado na exordial (fl. 03).

Os requerentes deverão ser intimados a retirar a mesma no prazo de 05 

(cinco) dias, e comprovar a regular distribuição da carta no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de preclusão das provas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904003 Nr: 32862-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:16.601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA MARIA COSTA 

GONÇALVES - OAB:19.719/O

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na exordial de arbitramento de honorários advocatícios proposta 

por JAIR DEMETRIO em face do ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar a 

ré ao pagamento de R$ 4.524,96 (quatro mil quinhentos e vinte e quatro 

reais e noventa e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice 

INPC a partir da notificação da rescisão contratual.Condeno a requerida 

ainda, ao pagamento das custas e nos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 

da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018.Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076598 Nr: 58329-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA 

MARCELA DE MANTOVA CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

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

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912793 Nr: 38724-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA BORGES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 921243 Nr: 44166-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL FABRIS, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRIS & CIA LTDA, ESPÓLIO DE ADÉLIA 

SIGARINI DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A/MT, NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - 

OAB:10.645-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para 

retirar e distribuir o Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Juridica, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789652 Nr: 43670-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERNEWS TI E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHESYKA REGINA NASCIMENTO SANTOS, 

LUIZ FELIPE DOS SANTOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406223 Nr: 38425-78.2009.811.0041

 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: GI CURVO LTDA ME, GIANNI CURVO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DANIELA DE SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD - 

OAB:12910/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, LARISSA FALEMBACH HODNUK - 

OAB:11.245-O, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, 

OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825928 Nr: 31891-79.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE IND. E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:OAB/MG 56526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029653 Nr: 36651-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A., MAPFRE VERA 

CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 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.: 879084 Nr: 16207-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO PULQUERIO GONÇALVES, 

VALDEVINO DA SILVA GOMES, MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR, 

ANTONIO NATALINO DA SILVA, CARLITO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIRÓ DE MIRANDA 

- OAB:16890/B, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029/SP, 

RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, no valor R$7.200,00 

(Sete Mil e Duzentos Reais). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753920 Nr: 5877-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o Mandado de Penhora 

juntado às fls 109/116. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812230 Nr: 18719-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 
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CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717750 Nr: 11454-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA EXPRESS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889964 Nr: 23191-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO E SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada, referente ao Cumprimento do Mandado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da diligência. 

Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021035-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NAZARIA DE MORAES (AUTOR(A))

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

ENIL RITA DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARTA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

ANA ANUNCIACAO DA COSTA (AUTOR(A))

JANICE CONCEICAO FERNANDES (AUTOR(A))

LUZINETE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI (AUTOR(A))

ANTONIO SEVERINO 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)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021035-34.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI, JANICE CONCEICAO 

FERNANDES, LUZINETE GONCALVES DA SILVA, ANA ANUNCIACAO DA 

COSTA, ROMILDA FATIMA DE SOUZA, ENIL RITA DE ARRUDA, ANTONIA 

NAZARIA DE MORAES, DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA, ANTONIO 

SEVERINO DA SILVA, MARTA ALVES DA SILVA RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Alexandrina Sebastiana de Moura Akahossi, Janice 

Conceição Fernandes, Luzinete Gonçalves da Silva, Ana Anunciação da 

Costa Cruz, Ronilda Fatima de Souza, Enil Rita de Arruda, Antonia Nazaria 

de Moraes, Dirce Marque Silva Moreira, Antonio Severino da Silva, e Marta 

Alves da Silva, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, ajuizaram 

a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL 

em desfavor Sul América Companhia Nacional de Seguros, Bradesco 

Seguros S/A (SUCESSORA DE PÁTRIA COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SEGUROS GERAIS), Caixa Seguradora S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE 

SASSE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS), Itaú Seguradora 

S/A, e Tokio Marine Brasil Seguradora S/A (SUCESSORA DE REAL 

COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS), também qualificadas nos autos. 

Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial para 

Ronilda Fatima de Souza, Enil Rita de Arruda, Antonia Nazaria de Moraes, 

Antonio Severino da Silva e Marta Alves da Silva (4165536 - Pág. 6) 

comprovarem sua alegada hipossuficiência (id. 7291719), ao que os 

requerentes supracitados permaneceram inertes (id. 9188976). É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Os requerentes Ronilda Fatima 

de Souza, Enil Rita de Arruda, Antonia Nazaria de Moraes, Antonio 

Severino da Silva e Marta Alves da Silva foram intimados para promover 

atos e diligências que lhes competiam, qual seja, demonstrarem sua 

hipossuficiência financeira, contudo, deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“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, os autores supramencionados, apesar 

de devidamente intimados, não adotaram as medidas cabíveis para sanar 

as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial 

se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente os autores 

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, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal e 

determino a exclusão de Ronilda Fatima de Souza, Enil Rita de Arruda, 

Antônia Nazaria de Moraes, Antônio Severino da Silva e Marta Alves da 

Silva do polo ativo do presente feito. Deixo de fixar honorários 

advocatícios por não ter sido angularizada a relação processual. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013912-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GIVALDO ONOFRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013912-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS GIVALDO ONOFRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CARLOS GIVALDO ONOFRE move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 6796430, 6796431, 6796432, 6796433, 6796435, 

6796436, 6736498, 6736439. Devidamente citada), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 9062277), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora não apresentou impugnação, conforme certidão 

de id. 9227647. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica 

no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 16117884. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 16234144. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 16694313. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

6796439. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 6796435), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 16117884). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 
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deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 16117884), a qual afirma 

que: Conclui o perito: “A análise dos autos e exames clínicos realizados, 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como leve (25%) em 

mão esquerda”. Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MÃO ESQUERDA 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos terá a vítima direito a 

70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: 

*70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00= R$ 

2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que CARLOS GIVALDO ONOFRE move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(08.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 
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ANIRALDO BASEGGIO SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. ANIRALDO BASEGGIO SOUZA ajuizou ação de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 14434126, 14434131, 14434137, 

14434146. Devidamente citada (id. 14946720), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 16708914), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Posteriormente, a parte ré chamou o feito à 

ordem (id. 16770616), informando que os fatos e documentos trazidos 

nesses autos já foram objetos de outra distribuição, cujo processo 

recebeu o nº 1022466-35.2018.811.0041, que tramita na quinta vara cível 

da Capital, assim requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito. É 

o relatório. Decido. Conforme o Código de Processo Civil, haverá 

litispendência quando já existente demanda que se encontra em curso 

com igualdade entre as partes, mesma causa de pedir e pedido, de acordo 

com o art. 337, § 1º e §2º e §3ºdo CPC. Pois bem! Verifica-se que sinistro 

narrado nesses autos é objeto da ação que tramita Quinta Vara Cível da 

Capital, a qual foi distribuída em 24.07.2018, ou seja, antes da distribuição 

desta que ocorreu em 30.07.2018. Posto isto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043566-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIDIMO ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043566-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIDIMO ANTUNES DA SILVA RÉU: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA Intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial 

juntando aos autos documento que comprove sua hipossuficiência 

financeira. O não atendimento da providência acarretará o indeferimento 

da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014309-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITCZAK, DE SANCHES E WANDERLEY, ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014309-10.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WITCZAK, DE SANCHES E WANDERLEY, ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA Defiro 

parcialmente o pedido formulado no ID n. 13838235. Procedo à penhora 

eletrônica mediante convênio BACEN JUD em relação à parte executada. 

Segue anexos os protocolos e respostas, que em caso positivo, intime-se 

a parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo, indicando bens passíveis 

de penhora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030589-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELINA DA SILVA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006419-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVEIRA MONTEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031043-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031043-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA 
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A SAUDE LTDA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/04/2019, às 12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031043-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

PETIÇÃO INICIAL EM PDF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042569-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042569-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO RÉU: MRV PRIME 

FAVA INCORPORACOES SPE LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 18/03/2019, às 9h30 - 

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

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042569-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042569-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO RÉU: MRV PRIME 

FAVA INCORPORACOES SPE LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 18/03/2019, às 9h30 - 

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

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041041-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041041-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO VERO RÉU: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 12h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042601-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON BOTELHO DA FONSECA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042601-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANDERSON BOTELHO DA FONSECA JUNIOR RÉU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JANDERSON BOTELHO DA 

FONSECA contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. O autor afirma ser 

acadêmico do curso de medicina junto à instituição ré, com financiamento 

de 100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), desde 2015. Conta que necessitou dilatar o contrato de 

financiamento e efetuou o último aditivo com vigência para o primeiro 

semestre de 2018, sendo mantido o percentual de 100% (cem por cento) 

do financiamento. Contudo, narra que foi surpreendido com a cobrança do 

valor adicional de R$ 54.538,85 (cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta 

e oito reais e oitenta e cinco centavos), dos quais há duas parcelas de R$ 

2.763,00 (dois mil setecentos e sessenta e três reais). Aduz que tais 

cobranças o impedem de realizar a rematrícula e o aditamento do contrato 

FIES para o segundo semestre. Assim, pleiteia a concessão de tutela de 

urgência para que a parte ré suspenda imediatamente toda e qualquer 

cobrança além do valor já garantido pelo FIES e devido em razão da 

matéria cursada em sala especial, e se abstenha de incluir o nome do 

autor no cadastro de inadimplentes e de criar qualquer embaraço ou óbice 

ao autor para a realização das atividades acadêmicas. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente por haverem provas de que o requerido é 

beneficiário de bolsa integral pelo sistema de financiamento estudantil, o 

que impediria a cobrança de mensalidades por parte da instituição de 

ensino. Verifica-se que não há motivos que expliquem a existência dos 

débitos constantes no documento de Id. 16901143, ante a vigência do 

contrato de financiamento e aditamentos (Id. 16901088, 16901089 e 

16901090). O perigo de dano exsurge da possibilidade de suspender o 

serviço essencial da parte reclamante e de ser constrangida a efetuar um 

pagamento supostamente indevido. Por fim, não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto 

sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos 

do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO em parte os pedidos liminares, determinando que a requerida: a) 

SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos 

cadastros de inadimplentes referente aos débitos aqui discutidos, bem 

como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do valor 

já garantido pelo FIES e das mensalidades da turma especial de 

Farmacologia, até ulterior deliberação; b) SE ABSTENHA de aplicar 

sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas ao uso 

das dependências da Instituição e realização de provas; c) SE ABSTENHA 

de inserir o nome do autor ou RETIRE, caso assim já tenha procedido, nos 

serviços de proteção ao crédito em relação aos débitos questionados 

neste feito, enquanto perdurar a demanda; d) SE ABSTENHA de 

condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres até o 

final do curso, ao pagamento dos referidos débitos aqui discutidos; Para o 

caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

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

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

18/03/2019, 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 do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041041-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041041-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO VERO RÉU: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 12h30, 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). 
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Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006180-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006180-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RÉU: GEOSOLO ENGENHARIA 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA Tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia marcado para a realização da audiência, conforme 

certidão de Id. 13893484, redesigno a audiência de Conciliação para o dia 

11/03/2019, às 12h30 – Sala 05. Intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada, advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042830-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE CRISTINA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR COSTA BARBOSA (RÉU)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042830-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIENE CRISTINA ASSUNCAO RÉU: EDGAR COSTA BARBOSA, LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Cuida-se de Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito e Obrigação de Fazer com 

Pedido de Liminar ajuizada Juliene Cristina Assunção contra Edgar Costa 

Barbosa e Lotufo Engenharia e Construções Ltda. A autora afirma ter sido 

vítima de acidente de trânsito causado por culpa do primeiro réu, o qual 

conduzia o veículo de propriedade do segundo réu. Em decorrência do 

abalroamento entre a motocicleta conduzida pela autora, sendo que esta 

não possui CNH, e o veículo conduzido pelo primeiro réu, sustenta ter 

sofrido diversas lesões, inclusive fratura em sua coluna lombar e corre o 

risco de amputação de um de seus pés. Aduz não poder exercer suas 

atividades laborais, tampouco as atividades corriqueiras do dia a dia, e 

requer, em sede de tutela de urgência, que os réus arquem com 

prestações alimentícias mensais, além do tratamento médico que se fizer 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. 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 não merece 

acolhimento. Isso porque não restou evidenciado o requisito da 

probabilidade do direito da autora. Conforme confessado pela própria 

autora, esta não possui CNH, de forma que ainda há de averiguar a quem 

será imputada a culpa pelo acidente. Dessa forma, não há que onerar os 

réus com pensionamento em favor da parte autora, sem que haja certeza 

da responsabilidade destes pelo ocorrido, o que se dará mediante dilação 

probatória no curso do processo, e não nesta fase de cognição sumária. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

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

para comparecer à audiência designada para o dia 18/03/2019, às 08h30– 

Sala: Conciliação 6, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 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). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça ao autor, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042697-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Usina Santa Helena de Açucar e Alcool s.a (REQUERENTE)
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Airton Fernandes De Campos (REQUERENTE)

Usina Pantanal de Açucar E ALCOOL LTDA (REQUERENTE)

Usina Jaciara S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021950-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021950-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA RÉU: LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 08h00 – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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: 1006180-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021950-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021950-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA RÉU: LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 08h00 – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038339-75.2018.8.11.0041

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:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038339-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA REQUERIDO: SB GRAFICA E EDITORA 

LTDA Recebo a emenda à inicial (Id. 16849387). Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por Maurício de Campos Teixeira contra S.B. Gráfica e Editora Ltda. 

Pretende a parte autora a concessão de liminar a fim de determinar que a 

ré retire do ar a publicação que expõe a imagem do autor como sendo 

acusado pelo estupro de 20 (vinte) mulheres. Para tanto, alega que os 

fatos narrados na matéria jornalística sequer guardam semelhança com o 

teor da denúncia ofertada pelo Ministério Público, tendo o autor como 

denunciado, pelo crime previsto no art. 213 do Código Penal. Sustenta ser 

pessoa de boa índole, e que as denúncias que envolvem seu nome são 

inverídicas, e que não alcançam o número de 20 (vinte) pessoas, como 

narrado na reportagem. 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 não merece prosperar. Com efeito, é 

sabido que a honra e a imagem são direitos protegidos pelo art. 5º, inciso 

X, da Constituição Federal. Por outro lado, no mesmo plano jurídico, houve 

a proteção do direito fundamental a livre manifestação do pensamento, 

assegurado no art. 5º, inciso IV, da Constituição Brasileira. Na hipótese, 

nota-se, de plano, que tais direitos e garantias estão em aparente conflito, 

pretendendo a parte autora resguardar sua honra e imagem, direitos que 

alega estarem sendo violados pelas manifestações tecidas pela ré por 

intermédio da publicação jornalística veiculada em seu site. Impende 

sopesar adequadamente os valores em jogo, sem tolher o direito ao 

convívio social e à exteriorização das opiniões dos indivíduos, como é 

próprio do regime democrático e de um Estado de Direito. O artigo 5º, 

inciso IV, da Constituição Federal assegura a ampla liberdade de 

manifestação do pensamento. E, a princípio, com ela não se compadece 

decisão judicial que implica censura ou tolhe o direito os cidadãos 

externarem suas convicções e opiniões. Vivemos tempos pós-modernos. 

Neles todos se consideram habilitados a tecer comentários e manifestar 

opiniões sobre todo e qualquer fato, acerca dos mais variados assuntos, 

desde os mais significativos até os mais singelos e prosaicos. Reduz-se a 

distinção natural outrora patente entre os espaços público e privado, na 

sociedade globalizada e líquida (conceito de Zygmunt Bauman), em que os 

indivíduos realizam nas mídias em geral e nos espaços virtuais o chamado 

“compartilhamento” de ideias, opiniões, conceitos, manifestações, etc. 

Nesse contexto de difusão indiscriminada de informações e opiniões, 

cumpre valorá-las com razoabilidade e avaliar a extensão dos efeitos 

dessas múltiplas manifestações, sob pena de se inviabilizar o convívio 

social. No célebre caso Ellwanger, o Supremo Tribunal Federal assim 

dispõem sobre um dos limites da liberdade de expressão: “As liberdades 

públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira 

harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal 

(CF, art. 5º, §2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de 

expressão não consagra o “direito à incitação ao racismo”, dado que um 

direito individual não pode constituir salvaguarda de condutas ilícitas, como 

sucede com os delitos contra honra.” (HC 82.424, rel. p/ o ac. Min.: 

Maurício Corrêa, j. 17/09/2003, DJE de 19/03/2004). Dado o caráter 

fundamental, estou convencido de que ao Poder Judiciário não cabe 

exercer o papel de censor das atitudes dos cidadãos de qualquer 

comunidade, exceto quando tal liberdade está em conflito com outros 

direitos fundamentais, como o direito fundamental à honra perante 

agressões de terceiros. Em fase de cognição sumária, não verifico estar 

presente a probabilidade do direito aduzido, tendo em vista que a 

publicação tem caráter jornalístico e informativo, não sendo o seu intuito a 

degradação da honra do autor. Diante do exposto, com amparo no artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação os 

efeitos da tutela. 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 19/03/2019, 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 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 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). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016634-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016634-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 19/03/2019, às 11h30 – 

Sala 2, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013173-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL DE CARLI (RÉU)

MARGARETE DE CARLI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013173-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO RÉU: MARCIEL DE CARLI, 

MARGARETE DE CARLI 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 23/04/2019, às 8h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013173-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL DE CARLI (RÉU)

MARGARETE DE CARLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013173-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO RÉU: MARCIEL DE CARLI, 

MARGARETE DE CARLI 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 23/04/2019, às 8h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016634-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016634-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 19/03/2019, às 11h30 – 

Sala 2, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018511-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEODORA DURLO BARCELOS (RÉU)

RENATO JOSE DE LEONARDO PINTO (RÉU)

ALINE ARAUJO BARCELOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018511-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME RÉU: THEODORA DURLO BARCELOS, 

ALINE ARAUJO BARCELOS, RENATO JOSE DE LEONARDO PINTO 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 31 de 521



dia 19/03/2019, às 12h – Sala 2, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018511-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEODORA DURLO BARCELOS (RÉU)

RENATO JOSE DE LEONARDO PINTO (RÉU)

ALINE ARAUJO BARCELOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018511-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME RÉU: THEODORA DURLO BARCELOS, 

ALINE ARAUJO BARCELOS, RENATO JOSE DE LEONARDO PINTO Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 19/03/2019, às 12h – Sala 2, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021551-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021551-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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 18/03/2019, às 

9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021551-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021551-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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 18/03/2019, às 

9h30, 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 
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formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043390-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE MIRANDA SALDANHA (AUTOR(A))

P. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043390-67.2018.8.11.0041 P. D. M. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043390-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE MIRANDA SALDANHA (AUTOR(A))

P. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043390-67.2018.8.11.0041 P. D. M. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017851-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

B. A. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017851-02.2018.8.11.0041 CARLOS 

ALEXANDRE DOS SANTOS e outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 28/03/2019, às 09h20, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017851-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

B. A. D. D. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017851-02.2018.8.11.0041 CARLOS 

ALEXANDRE DOS SANTOS e outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 28/03/2019, às 09h20, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021267-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BORSATO BRAZ OAB - PR68303 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021267-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL RÉU: FRANCISCO AUGUSTO WELTER 

Diante da possibilidade de conciliação redesigno audiência de conciliação 

para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 17h. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, data registrada pelo sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031318-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MORAIS E CASTRO PIVA OAB - SP251071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031318-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

REQUERIDO: CASTOLDI DIESEL LTDA Diante do deferimento do efeito 

suspensivo da decisão que indeferiu a justiça gratuita recebo a petição 

inicial. 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 18/03/2019, às 12h30 - Sala 7, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031318-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MORAIS E CASTRO PIVA OAB - SP251071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031318-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

REQUERIDO: CASTOLDI DIESEL LTDA Diante do deferimento do efeito 

suspensivo da decisão que indeferiu a justiça gratuita recebo a petição 

inicial. 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 18/03/2019, às 12h30 - Sala 7, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043684-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043684-22.2018.8.11.0041 RAFAELA 

MERLINO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043684-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043684-22.2018.8.11.0041 RAFAELA 

MERLINO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007508-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA PIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIA OLIVEIRA CORTEZ (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007508-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DE LIMA PIVA RÉU: LILIA OLIVEIRA CORTEZ 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 18/03/2019, às 8h30 – Sala 7, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007508-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA PIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIA OLIVEIRA CORTEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007508-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DE LIMA PIVA RÉU: LILIA OLIVEIRA CORTEZ 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 18/03/2019, às 8h30 – Sala 7, 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 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021267-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BORSATO BRAZ OAB - PR68303 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO(A))

 

Em anexo Petição Inicial

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032688-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032688-62.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING 

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 18/03/2019, às 11h30 - Sala 7, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035502-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035502-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA RÉU: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 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 18/03/2019, às 12h - Sala 7, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035502-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035502-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA RÉU: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 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 18/03/2019, às 12h - Sala 7, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 
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antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1028355-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA MARCHIOLI LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028355-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RÉU: LUDMILA MARCHIOLI 

LEITE 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 18/03/2019, às 8h – Sala 7, 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). Diante do intervalo de tempo entre o ajuizamento da 

ação e o seu recebimento, intime-se a parte autora para que informe se 

ainda persiste o interesse no pedido liminar de despejo, no prazo de 5 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043328-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA OAB - GO28931 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME (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: 1043515-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS E REPRESENTACOES - LTDA ME - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA DOLFER LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043515-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS E REPRESENTACOES - LTDA ME - ME 

RÉU: METALURGICA DOLFER LTDA. Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual por Justa Causa c/c Indenização, Cobrança e Bloqueio de Bens 

ajuizada Leão – Serviços Terceirizados e Representações – LTDA ME 

contra Metalúrgica Dolfer Ltda. A autora afirma atuar no ramo de 

representações comerciais, tendo firmado contrato com a parte ré com fim 

de vender seus produtos. Sustenta que a parte ré deixou de efetuar os 

pagamentos das comissões em dia, além de ter permitido que outro 

representante atuasse na mesma área que a autora, embora houvesse 

contrato de exclusividade com esta. Requer, em sede de liminar, que 

sejam bloqueados os imóveis existentes em nome da parte ré, a fim de 

garantir futuro cumprimento de sentença, já que ré estaria com sua saúde 

financeira abalada. 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 não merece acolhimento. Isso porque não 

restou evidenciado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Nesta fase de cognição sumária, a parte autora não logrou 

êxito em comprovar que a ré possa dilapidar seu patrimônio para evadir-se 

de eventual pagamento de condenação em seu favor. Logo, se mostra 

desarrazoado determinar o bloqueio dos imóveis de propriedade da ré em 

sede de liminar. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

19/03/2019, às 11h – Sala: Conciliação 6, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte 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, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025093-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO LUIZ NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025093-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELINO LUIZ NOGUEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte requerida para apresentar 

manifestação acerca do laudo pericial de ID 16736192, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema.. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006180-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006180-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RÉU: GEOSOLO ENGENHARIA 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA Tendo em vista a suspensão do 

expediente no dia marcado para a realização da audiência, conforme 

certidão de Id. 13893484, redesigno a audiência de Conciliação para o dia 

11/03/2019, às 12h30 – Sala 05. Intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada, advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032688-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032688-62.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING 

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 18/03/2019, às 11h30 - Sala 7, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011132-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIZZIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORDOVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008857A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011132-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO RIZZIERI RÉU: MARCIA CORDOVA Mediante decisão proferida 

no ID n. 13746655 foi deferida a liminar de despejo da ré. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou purgação da mora realizando o depósito do 

débito atualizado. Assim, suspendo o cumprimento da liminar de despejo e 

determino o recolhimento do mandado de despejo caso esteja em posse 

do Sr. Oficial de Justiça. Diante do depósito, intime-se a parte autora para 

manifestação, nos termos do art. 62, III, da Lei 8.2415/1991. Se o locador 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se a parte 

Requerido para complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias. Se 

não for complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada (art. 62, IV, Lei 

n. 8.245/1.991). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043328-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA OAB - GO28931 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043328-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

RÉU: GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME 

Cuida-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência c/c Restituição de Quantia, Inexigibilidade de Cobrança e 

Indenização por Danos Morais ajuizada Mútua – Caixa de Assistência dos 

Profissionais do CREA/MT contra Gutte Elles Indústria Comércio e Serviços 

Ltda. Requer, em sede de tutela de urgência, que a parte ré se abstenha 

de realizar a inclusão do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito 

em decorrência da nota fiscal nº 966. Para tanto, alega que firmou 

contrato com a ré para fornecimento de uniformes para seus 

colaboradores, contudo a qualidade dos produtos não correspondeu ao 

que foi contratado, causando a recusa da autora em recebe-los. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento. Identifico a 

probabilidade de o direito existir, notadamente pelo termo de recusa dos 

uniformes, comprovante de pagamento de 50% do valor total para início da 

confecção das peças, além das posteriores comunicações de defeitos e 

baixa qualidade das roupas, assim como pela documentação acostada 

aos autos, que são suporte às suas alegações. O perigo de dano exsurge 

dos prejuízos causados pela inscrição de anotação 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 

reclamada SE ABSTENHA protestar a dívida consubstanciada pela nota 

fiscal nº 966, no valor de R$ 2.291,50 (dois mil duzentos e noventa e um 

reais e cinquenta centavos), e caso já o tenha feito, que RETIRE o registro 

negativo do nome da autora referente ao débito discutido nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária de R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. Condiciono o cumprimento da liminar à prestação de caução 

no valor da dívida ora debatida, na forma do art. 300, § 1º, do CPC, que 

deverá ser depositada no prazo de 5 (cinco) dias. 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 19/03/2019, às 

09h – Sala: Conciliação 6, 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 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). Por se tratar de 

relação de consumo, inverto o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025770-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

JORGE JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 (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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1028355-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA MARCHIOLI LEITE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043243-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORBIX CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315986 Nr: 19969-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDURATA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:95.740 - SP, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 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 laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls.1656/1720, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820418 Nr: 26659-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALMAT INDUSTRIA COMERCIO E OBRAS 

LTDA, JOSÉ GONÇALO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE GONÇALVES DIAS 

CARVALHO - OAB:25.901/O, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de 

fls.138 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936459 Nr: 52807-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISETE DE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA 

APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com 

fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada esta em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Registra-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098956 Nr: 10182-80.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO TOME, MARIA JULIA NAVACCHIO 

TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CEZAR MARCHI - 

OAB:OAB/SP 142033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA WERNECK DE SOUZA 

DIAS - OAB:162975, RAFFAELLA ANTICI DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:202.759-B SP

 Designo audiência de instrução para o dia 27 de março de 2019 às 16 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140833 Nr: 27767-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 140/153, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 806313 Nr: 12784-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO BERTRAND SILVA THÉ, LOURDES 

MARIA BORGES SILVA THÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO JUNIOR - OAB:13.780-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de adjudicação formulado às fls. 203/204.

 Às fls. 224/226 consta manifestação do terceiro Luiz Carlos de Oliveira, 

alegando, em síntese, que tramita perante a 10º Vara Cível desta Comarca 

o processo n° 240/1997, no qual foi determinada a penhora, anteriormente, 

do mesmo imóvel, objeto do pedido de adjudicação . Alega que é credor e 

que não foi devidamente intimado desta ação.

 Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os argumentos trazidos 

pelo terceiro, reforçando o pleito de adjudicação do bem ( fls. 227/233).

 É o relato.

 DECIDO.

 Pois bem. Em consulta ao processo n° 240/1997 que tramita na 10º Vara 

Cível de Cuiabá, constato que houve uma determinação de penhora sobre 

o imóvel, objeto da presente ação. Também verifico que o exequente José 

Flavio Gonçalves interpôs Embargos de Terceiro, sob o código n° 912237. 

Os referidos embargos foram julgados procedentes, nos seguintes 

termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos de 

Terceiros propostos por José Flávio Gonçalves de Oliveira em desfavor 

de Espólio de Paulo Rogério Leão Monteiro e Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção, para declarar a nulidade da intimação do embargante, feita 

por edital e, diante do direito de preferência, indeferir a adjudicação 

pleiteada no Cumprimento de Sentença n. 1921-93.1997.811.0041 – código 

59224, devendo a ação executiva prosseguir com a realização de hastas 

públicas.

Logo, ficou reconhecido naqueles autos que o exequente desta ação 

detêm preferencia do crédito.

 Aliás, da análise da matrícula do imóvel n° 35781, verifica-se que a 

hipoteca, constituída em favor do exequente José Flavio Gonçalves foi 

registrada em março de 2006 ( fls. 192/194). Por outro lado, a penhora que 

o terceiro menciona, decorrente de outro processo, foi averbada somente 

em 19 de outubro de 2009 ( fls. 179/190), ou seja, após aproximadamente 

03 ( três) anos da hipoteca.

 Cumpre ressaltar ainda que, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, “nas 

dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em 

garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”, 

sendo que, conforme o art. 1492 do mesmo diploma legal, “as hipotecas 

serão registradas no cartório do lugar do imóvel, ou no de cada um deles, 

se o título se referir a mais de um”. Em síntese, o crédito hipotecário tem 

preferencia sobre o crédito constituído pelo terceiro manifestante.

 A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DÍVIDA 

GARANTIDA POR HIPOTECA IMOBILIÁRIA. OBJETO DA GARANTIA. 

IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. ALIENAÇÃO. PRODUTO ARRECADADO 

COM A VENDA. RESERVA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADOS EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA 

PATROCINADA EM FACE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE 
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PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. LIMITAÇÃO DA GARANTIA. 

INVIABILIDADE. HONORÁRIOS. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. PRIVILÉGIO 

ADSTRITO AOS AUTOS NOS QUAIS GERMINARA. PRETERIÇÃO DO 

CREDOR HIPOTECÁRIO EM FACE DE CREDOR QUIROGRÁFICO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O crédito garantido por garantia hipotecária ostenta 

natureza privilegiada, e, sob essa formatação, penhorado o imóvel objeto 

da garantia e promovida sua expropriação forçada, o produto deve 

necessariamente reverter-se, prioritariamente, à realização da obrigação 

garantida, ficando o produto remanescente sujeito a rateio entre os demais 

credores da devedora, inclusive porque os créditos que detém, 

desguarnecidos de privilégio, germinam de títulos estranhos à execução 

na qual aperfeiçoada a expropriação forçada. 2. Os honorários 

advocatícios, conquanto ostentem natureza alimentar e se qualifiquem 

como privilegiados, são enquadrados na classe dos créditos 

quirografários, somente ostentando privilégio se defrontados com os 

créditos dessa mesma ordem, donde, confrontados com crédito garantido 

por hipoteca, a prioridade resguardada ao credor hipotecário não se 

abala, notadamente se germinada a verba honorária de ações estranhas 

àquela em que houvera a expropriação forçada derivada da 

materialização da garantia hipotecária convencionada. 3. O privilégio 

assegurado aos honorários advocatícios germinados de ação diversa não 

se sobrepõe ao privilégio que ostenta o credor hipotecário no ambiente da 

ação de execução que maneja em face da devedora hipotecária, à medida 

em que a garantia real, enlaçando-se diretamente à obrigação, deve ser 

destinada prioritariamente à realização da obrigação garantida, e somente 

após haverá rateio do produto realizado com a expropriação do bem 

ofertado de conformidade com a natureza das obrigações 

remanescentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 

n.1134222, 07093515720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 

08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em razão disso, inexiste qualquer óbice para a adjudicação do bem em 

favor do exequente José Flávio Gonçalves.

 Contudo, para evitar o excesso na execução, EXPEÇA-SE novo mandado 

de avaliação do imóvel de fls. 179/180.

 Sem prejuízo da determinação supra, determino que o exequente traga 

aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1127908 Nr: 22112-95.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA NOGUEIRA SILVA - 

OAB:21879/O, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, LEONARDO 

DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660

 Assim, ACOLHO a impugnação, determinando a retificação do valor 

atribuído à causa nos autos dos embargos à execução para que 

doravante conste o valor de R$ 35.586,16 ( trinta e cinco mil e quinhentos 

e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). No mais, o embargante 

pleiteia a concessão do benefício da Justiça Gratuita. A interpretação do 

art. 99, do CPC é de que a simples declaração de hipossuficiência 

presume verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º).Todavia, havendo 

elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º).No 

caso vertente, em consulta ao RENAJUD, constatei que o embargante 

possui dois veículos e uma motocicleta em seu nome, além de estar 

patrocinado por advogado particular. Também consta que embargante 

possui um salão de beleza em renomado shopping da cidade. Para 

acrescentar, não trouxe aos autos nada que possa corroborar a sua 

hipossuficiência. Com efeito, o §2° do art. 99 preceitua que o magistrado 

deverá conceder à parte interessada a oportunidade para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse. Assim, 

intime-se a parte embargante, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

a sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido.Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1101662 Nr: 11191-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA NOGUEIRA SILVA - 

OAB:21879/O, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913

 Proceda-se com as anotações conforme requerido à fl. 145.

 No mais, intime-se a parte exequente para apresentar a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1294666 Nr: 6424-25.2018.811.0041

 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: SIDNEY ALVES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA - 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 O processo principal (Execução – Cód. 87664) pende de julgamento do 

recurso de agravo de instrumento sobre a decisão que deferiu as baixas 

das penhoras.

Assim, defiro o pedido de fls. 23 e suspendo o feito com fulcro no art. 313, 

‘a’, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828776 Nr: 34622-48.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLISON ELIEZER DO CARMO DENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida 

Banco do Brasil S/A (fls. 423/424) em face da sentença prolatada às fls. 

427/421, ao argumento de que não poderia ser condenada em honorários 

e custas processais, já que a pretensão autoral foi julgada improcedente. 

Ressaltou que o juízo entendeu que houve lide resistida da primeira ré, de 

forma que somente ela deveria arcar com eventuais custas e honorários.

Compulsando os presentes autos verifico que razão assiste a parte 

embargante, pois na sentença restou reconhecida a sucumbência 

recíproca em face de ter pretensão resistida da primeira ré.

 Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição 

apontada, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

 Entendo que no casso ocorreu a sucumbência recíproca, considerando 

que quando do ajuizamento da ação havia a pretensão resistida por parte 

da seguradora, sendo ela, a priori, quem deu causa a ação. Logo, 

condeno a primeira ré ao pagamento pro rata das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em R$2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, devendo cada uma das 
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partes arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte 

contrária.

Ressalto que a segunda ré não pagará honorários advocatícios, ao passo 

que não foi ela que apresentou pretensão resistida.

 Em face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 (...).”

No mais, permanece inalterada a sentença vergastada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873188 Nr: 11960-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA GRACIELA PALOMINO CONDORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORINHA TRANSPORTE URBANO E 

INTERESTADUAL, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19.693-O, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT, 

RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - OAB:204263/SP, 

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415, FERNANDO HENRIQUE 

CHELLI - OAB:249623/SP, FLÁVIO AUGUSTO VALÉRIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, RAFAEL MORTARI LOFTI - OAB:236623/SP, RENATO 

CESAR BANHETI PRUDENCIO - OAB:351662, VALDEMIR DA SILVA 

PINTO - OAB:115567/SP

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela litisdenunciada Companhia Mutual de Seguros (fls. 448/451) em face 

da sentença de fls. 440/446.

Argumenta a existência de contradição por não possuir responsabilidade 

solidária com a denunciada; omissão quanto a não fluência de correção 

monetária por estar em liquidação judicial.

Requesta, assim, para que sejam atribuídos os efeitos infringentes 

sanando os vícios apontados.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão ou 

contradição a ser sanada.

Infere-se que as questões suscitadas pela parte embargante foram todas 

analisadas de forma fundamentada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

No mais, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação formulado pela requerida às fls. 464/469, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1129380 Nr: 22751-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSA, BEATRIZ DOURADO PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte ré (fls. 161/162), ao argumento de que a publicação da 

sentença não saiu em nome do advogado Dr. Renato Chagas Corrêa da 

Silva, o qual havia sido solicitada a sua habilitação na contestação para 

receber intimações, sob pena de nulidade.

Aponta que a falta de intimação prejudicou a ré, pois não tomou 

conhecimento da sentença.

Assim, requesta pelo acolhimento dos embargos dando efeitos 

infringentes para sanar a omissão apontada e reconhecer a nulidade da 

intimação da sentença.

A seu turno, a parte autora pugnou pela rejeição dos embargos 

declaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão/sentença omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades, contradições e erro material.

 Quanto à omissão apontada vejo que merece acolhimento.

Deveras, às fls. 66/67 consta petição requerendo que as intimações sejam 

feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. Renato Chagas Corrêa 

da Silva.

Considerando que a intimação da sentença foi feita em nome da Dra. 

Carolina Rosseto Sanchez, tem-se que a intimação deve ser considerada 

nula.

Diante do exposto, levando-se em consideração a existência de omissão, 

plenamente remediável, ACOLHO os presentes embargos, atribuindo-lhes 

efeitos infringentes para determinar a renovação do ato de intimação da 

sentença de fls. 113/115, devendo a intimação e publicação ser realizada 

em nome do advogado Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871771 Nr: 10890-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY PONCE SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida (fls. 

150/verso) em face da sentença prolatada às fls. 145/148, ao argumento 

de que não foi fixado o índice de correção monetária, o qual deve ser o 

INPC.

Compulsando os presentes autos verifico que razão assiste a parte 

embargante, pois na sentença não foi fixado o índice de correção 

monetária.

 Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão 

apontada, fixando o índice de correção monetária INPC/IBGE para 

atualização dos valores contidos na condenação.

No mais, permanece inalterada a sentença vergastada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1027965 Nr: 35786-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA NATALICIO LTDA, EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELSON JURANDIR BRIANTI, ROBERTO 

VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:9744/O, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 42 de 521



SIRLEI CABRAL MORAES - OAB:5.393/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida (fls. 

1.383/1385) em face da sentença prolatada às fls. 1.382, ao argumento de 

existir erro material, ao passo na sentença restou fixado que eventuais 

custas ficará a cargo da ré, no entanto, no acordo apontou que ficará a 

cargo da parte autora.

Compulsando os presentes autos verifico que razão assiste a parte 

embargante, pois realmente no acordo consta que as custas 

remanescentes ficará a cargo da parte autora.

 Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição 

apontada, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

“(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado às fls. 

1.359/1.360 e, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos 

artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes a cargo da parte autora.

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se

 (...).”

No mais, permanece inalterada a sentença vergastada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857754 Nr: 59983-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA, MARIA CLEONICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela ré (fls. 199/201) em face da sentença de fls. 194/197.

Argumenta a existência de omissão e contradição.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão ou 

contradição a ser sanada.

Infere-se que as questões suscitadas pela parte embargante foram todas 

analisadas de forma fundamentada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877530 Nr: 15138-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PEDROSO ARIMOTO, KIYOSHI ARIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEN E. F. TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela autora (fls. 290/292) em face da sentença de fls. 285/288.

Argumenta a existência de omissão e infringência do art. 9º do CPC, ao 

passo que a sentença se baseou em documentos juntados pelo réu, dos 

quais o autor não teve a oportunidade de se manifestar.

Requesta, assim, para que sejam atribuídos os efeitos infringentes 

devolvendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão ou 

contradição a ser sanada.

Infere-se que as questões suscitadas pela parte embargante foram todas 

analisadas de forma fundamentada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823251 Nr: 29362-87.2013.811.0041

 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: TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BORGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELI EGUES DIAS - 

OAB:10.692 MT, Ulysses dos Santos Baía - OAB:160.422 OAB/SP

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulados às fls. 632/633, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055907 Nr: 49109-52.2015.811.0041

 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: JOILSON MARQUES CORREA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulados às fls. 79/81, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 738125 Nr: 34665-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL NERY LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulados às fls. 312/314, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 226505 Nr: 33808-17.2005.811.0041

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

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUROLD ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653, JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8337

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte executada acerca 

dos embargos de declaração formulados às fls. 157/159, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753056 Nr: 4940-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, RONAN PALMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736, 

CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT, REGINALDO 

SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por JOSÉ ROBERTO 

DE OLIVEIRA em desfavor da HÉLIO SILVA PARENTE.

No decorrer da execução sobreveio incidente de lide simulada suscitado 

por Ronan Palmeira, o qual foi rejeitado por meio da decisão de fls. 

957/961 e mantido em sede de agravo de instrumento (fl. 1.037).

Em seguida as partes Ronan Palmeira e José Roberto de Oliveira 

apresentaram acordo às fls. 1043/1046, acompanhado dos documentos 

de fls. 1047/1066.

Por meio da decisão de fls. 1067 foi determinada a juntada do acordo com 

firma reconhecida.

As partes apresentaram nova petição às fls. 1068/1070, acompanhada do 

acordo devidamente assinados pelas partes, pedindo a sua homologação 

e concessão de prazo de 10 (dez) dias para juntar o instrumento com 

firma reconhecida.

Vejo que o acordo não apresenta nenhum vício, estando às partes 

devidamente representadas por seus respectivos patronos, razão pela 

qual entendo perfeitamente possível a sua homologação, mormente porque 

em seguida será juntado o acordo com firma reconhecida.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 1.069/1.070, 

para que surta os efeitos jurídicos.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes procedam com a 

juntada do acordo com firma reconhecida.

Custas e honorários advocatícios na forma acordada.

No mais, intime-se a parte exequente para apresentar cálculo do débito 

remanescente com o abatimento do valor quitado e atualização a partir da 

adjudicação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775677 Nr: 28938-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA AUXILIADORA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Ante o exposto, por inadequação da via eleita, e consequentemente pela 

ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

ação.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado na causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1115865 Nr: 16956-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANA LAURINDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:24970/B

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que a executada 

foi devidamente citada, constando do mandado o prazo de três dias para 

efetuar o pagamento da dívida e o prazo de quinze dias, a partir da juntada 

aos autos do mandado de citação, para opor-se a execução por meio de 

embargos. Todavia, a executada deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, bem como para oferecimento de embargos. (certidão de fl.58)

Ao invés disso, protocolizou manifestação, fls. 59/66,, arguindo ausência 

de pressupostos processuais e no mérito, que as assinaturas dos 

cheques são falsas.

Entretanto, não se trata de processo de conhecimento, e na execução por 

título extrajudicial, o meio de defesa do executado é aquele previsto nos 

artigo 914 do CPC/15 (Dos Embargos à Execução), in verbis:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo 

deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do 

juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos 

da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo 

deprecado.

Portanto, não ofereceu embargos a executada e não há como atribuir à 

manifestação de fls. 59/66 a natureza de embargos, haja vista que não foi 

sequer distribuída, sendo protocolizada como mera petição.

Diante disso, indefiro os pedidos da petição de fls. 59/66.

 DEFIRO o pedido de penhora de fl. 55/56. Intime-se o exequente para 

juntar cálculo atualizado de seu crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1129927 Nr: 22979-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J D CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA 

FIGUEIREDO - OAB:7.082 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587/PR

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 269, inc. I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85 do 

CPC/15. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15, a exigência das verbas 

de sucumbência fica suspensa, podendo ser exigida se, no prazo de 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 418063 Nr: 5033-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLARTERRA ENERGIAS ALTERNATIVAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEOPS EMPREENDIMENTOS LTDA, 

NASCIMENTO & ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, EMERSON SANÁBRIA CARVALHO - OAB:6.413/MT, 

GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - OAB:6069

 Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta por NASCIMENTO E 

ARRUDA LTDA às fls. 206//220, em que a executada/excipiente alega 

excesso de execução; má-fé da exequente/excepta; necessidade de 

extinção da execução pela satisfação da obrigação.

A excepta/exequente apresentou manifestação às fls. 225/234, pugnando 

pela rejeição da exceção de pré-executividade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

É cediço que a Exceção ou Objeção de Pré-Executividade, criação 

doutrinária, somente se destina à discussão quanto à matérias 

cognoscíveis de ofício (de ordem pública) e que não demandem dilação 

probatória.

Com isso, a pretensão de ver reconhecido excesso de execução sob o 

fundamento de que a duplicata, objeto da ação executiva, não 

corresponde à transação subjacente, não pode ser acolhida, posto que 

não se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo 

magistrado.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. 

REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do 

julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos 

repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria 

invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é 

indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de 

dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - 

exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o 

revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, 

haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1210051/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018)

Portanto, quanto ao excesso de execução, incabível o exame nesta via.

O mesmo ocorre com relação ao segundo ponto da Exceção, em que a 

executada/excipiente alega a má-fé da exequente/excepta, posto que a 

litigância de má-fé demanda dilação probatória.

Aliás, consigno que a executada/excipiente deixou escoar o prazo para 

embargos e anos depois de citada ofertou Exceção de Pré-Executividade, 

fls. 170/173, em que, embora agora busque outro enfoque, sob o 

fundamento de excesso de exceção, já buscou discutir a suposta 

diferença de valor entre a nota fiscal e o título protestado.

Tal Exceção já foi rejeitada conforme decisão de fls. 187/188, por não se 

tratar de matéria a ser conhecida em exceção de pré-executividade.

Portanto, a executada/excipiente não ofertou a defesa própria do 

processo de execução e vem tumultuando o feito, buscando discutir 

matérias não cognoscíveis de ofício pelo juiz em sucessivas Exceções de 

Pré-Executividade.

Por fim, quanto à suposta extinção da obrigação pela satisfação do crédito 

diante da penhora de créditos junto à FUNASA, verifica-se pelo extrato do 

Siscondj-tjmt de fl.195, que o valor de R$ 32.923,83 foi depositado pela 

Fundação Nacional de Saúde nos autos em data de 04/05/2012.

A Exequente/Excepta aduz que tal valor não era suficiente para extinção 

da obrigação e depois de ter levantado o valor depositado, atualizado, 

pleiteou a penhora de diferença, o que foi deferido à fl. 200.

Todavia, após o depósito judicial do valor de R$ 32.923,83 não incidem 

mais encargos da mora ao devedor, posto que a correção do valor é 

obrigação do banco depositante, conforme orientação do STJ, firmada em 

recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS.RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO.RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou 

parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da 

quantia depositada" (REsp 1.348.640/RS, Corte Especial, DJe de 

21/05/2014, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73).

2. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora 

sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor é do banco 

depositário.

3. É dever dos Tribunais uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a 

estável, íntegra e coerente, devendo a tese jurídica firmada em repetitivo 

ser aplicada aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e 

que venham a tramitar no território de competência do tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1637482/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 28/05/2018)

Diante disso, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, determinando 

o prosseguimento do feito, nos seguintes moldes:

- Intime-se a exequente para juntar aos autos memória de cálculo 

discriminada, com as seguintes diretrizes:

a) a atualização do débito, desde o ajuizamento da ação, deve ser integral, 

compreendendo inclusive as custas e honorários fixados no despacho 

inicial, até a data do depósito, 04/05/2012;

b) nesta data (04/05/2012) deve ser deduzido do valor do débito 

atualizado o valor depositado pela FUNASA (R$ 32.923,83).

c) havendo diferença na data de R$ 04/05/2012 entre o valor do débito e o 

valor depositado, deverá acrescer a este valor juros de mora de 1% ao 

mês, calculados de forma simples, e correção monetária pelo INPC.

Juntado aos autos a memória de cálculo pela exequente, intime-se a 

executada para se manifestar quanto ao cálculo em cinco dias e, após, 

decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055135 Nr: 48833-21.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BOESING LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THEOPHILO FLEURY - 

OAB:133.298/SP, LUCILLO FERNANDES DE FARIA - OAB:358251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 Acerca da petição e documentos de fls. 54/57, manifeste-se a parte 

embargante no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 328058 Nr: 853-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MIRANDA, DARLENE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade 

para declarar a prescrição dos créditos representados nos cheques nº 

850158, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), e nº 

850157, no valor de R$600,00 (seiscentos reais); e reconhecer como 

devido tão somente o crédito representado no cheque nº850201, no valor 

de 562,62 (quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos). Condeno, ainda, o credor/excepto ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

excesso de execução, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 
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Intime-se o credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

( cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 71543 Nr: 1052-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - 

JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Numeração Única n. 1052-67.1996.811.0041 - Código 71543

DESPACHO

 Em que pese o Ofício n. 2950/2018-DOJ, verifica-se que o feito já foi 

analisado.

Ao verificar a conta de depósitos judiciais, constata-se que o valor de R$ 

4.015,53 (p. 1.698/1.701) já foi liberado.

Assim, expeça-se o competente alvará para liberação dos demais valores, 

referentes ao faturamento dos meses de agosto (p. 1.706/1.709), 

setembro (p. 1.717/1.718) e outubro (p. 1.721/1.722).

Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041441-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MASSATO MAKIYAMA (AUTOR(A))

ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 08 Diligência: JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO PROCESSO n. 1041441-08.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 1.250.000,00 ESPÉCIE: [CLÁUSULA PENAL, PERDAS E 

DANOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Adjudicação Compulsória]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: LUIS MASSATO 

MAKIYAMA Endereço: RUA GENERAL TEÓFILO RIBEIRO DE ARRUDA, 

390, APTO 101, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-370 

Nome: ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA Endereço: RUA GENERAL 

TEÓFILO RIBEIRO DE ARRUDA, 390, APTO 101, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-370 POLO PASSIVO: Nome: ALESSANDRO 

ALMEIDA DE OLIVEIRA Endereço: RUA C, 103, APTO 07, ENZO RICCI, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78085-570 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO DA LIMINAR 

CONCEDIDA e para comparecer à audiência designada, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. LIMINAR: DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando que o requerido proceda à lavratura da 

escritura pública do imóvel localizado na esquina da Avenida Filinto Muller, 

com a Rua Presidente Epitácio Pessoa, quadra 07, no bairro Quilombo, 

Cuiabá - MT, registrado sob o nº. 102.394, do Livro 2, em 28/03/2017, do 

2º SERVIÇO Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá/MT, em nome de ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, aos 

requerentes LUIS MASSATI MAKIYANA e ANELISA CLEMENTE 

MAKIYAMA, no prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Em contrapartida, após efetuada a transferência, 

deverão os autores transferir ao requerido a unidade autônoma descrita 

no documento de Id. 16769062), também no prazo de 05 (cinco) dias. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 03 Data: 25/03/2019 Hora: 

11:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 14 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1043618-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUSSARA HELENA DE MAGALHAES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECÂNICA FORÇA MÁXIMA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043618-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JUSSARA HELENA DE MAGALHAES CORREA REQUERIDO: OFICINA 

MECÂNICA FORÇA MÁXIMA LTDA Trata-se de Ação de Tutela Cautelar 

Requerida em Caráter Antecedente ajuizada por Jussara Helena de 

Magalhães Corrêa em face de Oficina Mecânica Força Máxima Ltda. 

Requer a concessão da medida cautelar para reaver a posse do caminhão 

de sua propriedade que está retido no pátio da empresa ré. Para tanto, 

argumenta ter adquirido da empresa CMG Mineração o veículo M. Benz, 

modelo 1935, ano 1994, placa JYB-0407, chassi 9BM388054RB017753, 

em 28/08/2017. Sustenta que em meados de janeiro de 2018, o referido 

veículo foi levado à oficina mecânica, ora ré, a qual cobrou pelos reparos 

o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que foram devidamente pagos. 

Relata, no entanto, que a empresa ré se nega a entregar o veículo sob a 

alegação de que a autora estaria descumprindo o contrato de compra e 

venda firmado com a empresa CMG Mineração. Não obstante, a parte ré 

também inseriu anúncio de venda do veículo na plataforma online OLX, 

sem a autorização da parte autora. Com a inicial vieram os documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Analisando detidamente os fatos e os pedidos contidos na inicial, entendo 

não se tratar de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, mas 

sim de tutela provisória em caráter antecedente. As consequências 

decorrentes de cada um dos procedimentos são diversos, conforme se 

extrai da leitura dos arts. 303 e 304 (tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente) e dos arts. 305 a 310 (tutela cautelar requerida em 

caráter antecedente). Sabe-se que da primeira decorre a estabilização da 

tutela antecipada concedida caso a parte contrária não interponha o 

respectivo recurso, e que para reverter tal situação se impõe, no prazo de 

2 (dois) anos, a propositura de ação autônoma para tanto. Por sua vez, a 

tutela cautelar, uma vez efetivada no prazo legal, caso não haja a 

formulação do pedido principal em 30 (trinta) dias, terá cessada a sua 

eficácia. A doutrina tem entendido que o princípio da fungibilidade entre as 

tutelas de urgência, mesmo sem expressa previsão legal, deve ser 

aplicado, isso porque o legislador utilizou o parágrafo único do art. 305, do 

CPC, para explicitar a fungibilidade entre a tutela cautelar e tutela 

antecipada, mas não se pronunciou quanto ao contrário. Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra “Curso de Direito Processual Civil – Volume 

I” (58ª edição, 2017), preconiza que: Se a fungibilidade das tutelas de 

urgência era admitida e prestigiada quando seguiam procedimentos e 

requisitos totalmente distintos para a sua concessão, com maior razão 

deve ser observada atualmente, em que são tratadas como espécies do 

mesmo gênero. (pág. 803) Daniel Amorim Assumpção Neves, no mesmo 

sentido, em seu “Manual de Direito Processual Civil” (9ª edição, 2017), 

defende a aplicação da fungibilidade mesmo diante do silêncio da lei: (...) 

Digo isso para fundamentar a reciprocidade da fungibilidade prevista no 

art. 305, parágrafo único do Novo CPC: diante de pedido de tutela 

antecipada antecedente cabe o seu recebimento como tutela cautelar, 

ainda que omissa a lei nesse sentido. (pág. 511) Isto posto, recebo o 

presente pedido de tutela cautelar em caráter antecedente como tutela 

antecipada em caráter antecedente, obedecendo o procedimento previsto 

nos arts. 303 e 304 do CPC. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar. O art. 303 do CPC, por sua vez, preleciona que 

sendo a urgência contemporânea à propositura da ação, a petição poderá 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, o que se verifica no caso 

concreto. A parte autora logrou êxito, nesta fase de cognição sumária, em 

apresentar documentos que apontam a sua propriedade sobre o bem 

móvel retido pela empresa ré, mormente pelo contrato de compra e venda, 

além dos recibos comprovando o pagamento pelos serviços realizados 

pela ré no veículo objeto da lide. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo está consubstanciado na privação da autora 

de usufruir do bem pelo que adquiriu, e também pela indevida inserção de 

anúncio de venda do bem em sítio eletrônico sem sua autorização. 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 

c/c 303 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente para o fim de determinar imediata restituição do 

veículo M. Benz, modelo 1935, ano 1994, placa JYB-0407, chassi 

9BM388054RB017753, à autora. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte ré, 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 19/03/2019, às 10h – 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). Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover o aditamento da inicial, na forma prevista no art. 

303, § 1º, I, do CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito (art. 303, § 2º, do CPC). Expeça-se o competente mandado liminar, 

que deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041445-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JMR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041445-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JMR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais com Pedido de Liminar ajuizada por JMR Construtora e 

Incorporadora Ltda.-ME contra Telefônica Brasil S/A. Pretende, sem sede 

de tutela de urgência, que a parte ré retire seu nome dos cadastros de 
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proteção ao crédito referente a débito, em tese, indevido. Alega, para 

tanto, nunca realizou qualquer tipo de transação com a empresa ré, e que 

nunca utilizou-se de seus serviços. 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 pelo extrato 

emitido pelo Serasa onde consta a negativação, bem como pelos demais 

documentos que instruem a inicial, dando sustentação às suas alegações. 

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$ 1.172,41 (mil cento 

e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 

17/03/2017. 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 

19/03/2019, às 10h30 – Sala: Conciliação 5, 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041441-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS MASSATO MAKIYAMA, ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA RÉU: 

ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA Recebo a emenda de Id. 17001917. 

LUIS MASSATO MAKIYAMA e ANELISE CLEMENTE MAKIYAMA ajuizaram 

a presente AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, em desfavor de ALESSANDRO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados. Aduzem os requerentes, que 

eram locatários de dois imóveis localizados Av. Senador Filinto Muller, em 

Cuiabá-MT, onde desenvolviam a atividade econômica no ramo de pizzaria 

e que, interessados na compra do imóvel, firmaram um contrato de 

compromisso de compra e venda com o proprietário, ora requerido. 

Alegam que o valor dos imóveis (que posteriormente foi unificado) foi 

avençado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo uma entrada de 

R$110.000,00 (cento e dez mil reais) e parcelas de R$10.000,00 (dez mil 

reais) por mês até que conseguissem obter um financiamento bancário. O 

contrato inicial foi aditado, estabelecendo-se o pagamento como uma 

entrada de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), várias transferências 

bancárias realizadas até 28/03/2018, que somadas equivalem a 

R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) e um apartamento, no valor de 

R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Ocorre que após terem sido 

pagas todas as parcelas e estarem munidos de procuração para efetuar a 

transferência do imóvel que será dado como parte do pagamento, o 

requerido se recusa a efetuar a transferência do imóvel para os autores. 

Para tanto requer que em sede de Tutela de Urgência seja garantido ao 

REQUERENTE o direito à imediata lavratura da escritura publica de 

propriedade do imóvel, expedindo-se a competente carta de adjudicação 

ao referido registro de imóveis, para que promova a transcrição do bem 

para o nome do REQUERENTE. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. Os autores apresentaram o Contrato Particular de 

Compra e Venda e seu Aditivo (Id. 16768702 e 16768413), que 

demonstram a existência do vínculo entre as partes, bem como a matrícula 

dos imóveis a serem permutados e procurações (Id. 16769064, 16769062 

e 16769079). Apresentaram ainda as notificações extrajudiciais e 

mensagens trocadas entre as partes (Id. 16796069, 16769067, 16769060, 

16768792), bem como os comprovantes de pagamento efetuados (Id. 

16769462, 16769076, 16768693 e 16768438). Sobre o perigo de dano, 

entendo que encontra-se presente, uma vez que os autores efetuaram o 

pagamento integral do imóvel e estão impossibilitados de usufruir do 

mesmo, ao contrário do requerido que já vem recebendo os alugueis 

referentes ao imóvel a ser permutado. Ressalta-se ainda que o imóvel está 

passando por reformas (imagens de Id. 16769041 e 16769043) e o 

requerido ameaça paralisar a obra. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, determinando que o requerido proceda à lavratura da 

escritura pública do imóvel localizado na esquina da Avenida Filinto Muller, 

com a Rua Presidente Epitácio Pessoa, quadra 07, no bairro Quilombo, 

Cuiabá - MT, registrado sob o nº. 102.394, do Livro 2, em 28/03/2017, do 

2º SERVIÇO Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá/MT, em nome de ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, aos 

requerentes LUIS MASSATI MAKIYANA e ANELISA CLEMENTE 

MAKIYAMA, no prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Em contrapartida, após efetuada a transferência, 

deverão os autores transferir ao requerido a unidade autônoma descrita 

no documento de Id. 16769062), também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 
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(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 25 de 

março de 2019, às 11h – Sala: Conciliação 02, com vistas à conciliação a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

P. N. C. (REQUERENTE)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043411-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PEROLA NUNES CARLOTO REQUERIDO: RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

de Liminar ajuizada por Pérola Nunes Carloto, representada por seus 

genitores João Carlos Fagundes Carloto e Vanessa Taciana Nunes 

Carloto, contra Randon Administradora de Consórcios Ltda. Pretende em 

sede de tutela de urgência que a parte ré emita e entregue a carta de 

crédito de titularidade da autora, sob responsabilidade de seus genitores. 

Para tanto, afirma que é menor de idade, absolutamente incapaz, e que é 

titular de uma cota de consórcio administrada pela ré. Alega que foi 

contemplada para a emissão da carta de crédito, contudo a ré se nega a 

fazê-lo sob a alegação de ser a autora absolutamente incapaz. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. A probabilidade do direito do autor está consubstanciada 

no extrato da cota do consórcio, o qual indica a contemplação em 

15/10/2018, bem como evidencia o saldo devedor e parcelas já quitadas, o 

que dá suporte às suas alegações. O perigo de dano é evidente, 

mormente por se tratar de criança com deficiência física e mental, e que o 

valor da carta de crédito será utilizado para a aquisição de automóvel 

visado à sua melhor locomoção. Outrossim, a contemplação se deu pela 

modalidade de lance, dispensando os responsáveis pela autora de parte 

de seu orçamento para agilizar aquisição do bem, estando privados, no 

entanto, de utilizá-lo ou de reaver o montante ofertado. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a ré proceda à emissão da carta de crédito 

do valor disponível, conforme consta do extrato juntado no ID 17025713, 

em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte ré, 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 19/03/2019, às 11h30 – Sala: 

Conciliação 6, 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 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 a prioridade na tramitação 

do feito, na forma no art. 9º, VII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei nº 13.146/2015). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042830-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE CRISTINA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR COSTA BARBOSA (RÉU)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042830-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIENE CRISTINA ASSUNCAO RÉU: EDGAR COSTA BARBOSA, LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Cuida-se de Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito e Obrigação de Fazer com 

Pedido de Liminar ajuizada Juliene Cristina Assunção contra Edgar Costa 

Barbosa e Lotufo Engenharia e Construções Ltda. A autora afirma ter sido 

vítima de acidente de trânsito causado por culpa do primeiro réu, o qual 

conduzia o veículo de propriedade do segundo réu. Em decorrência do 

abalroamento entre a motocicleta conduzida pela autora, sendo que esta 

não possui CNH, e o veículo conduzido pelo primeiro réu, sustenta ter 

sofrido diversas lesões, inclusive fratura em sua coluna lombar e corre o 
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risco de amputação de um de seus pés. Aduz não poder exercer suas 

atividades laborais, tampouco as atividades corriqueiras do dia a dia, e 

requer, em sede de tutela de urgência, que os réus arquem com 

prestações alimentícias mensais, além do tratamento médico que se fizer 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. 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 não merece 

acolhimento. Isso porque não restou evidenciado o requisito da 

probabilidade do direito da autora. Conforme confessado pela própria 

autora, esta não possui CNH, de forma que ainda há de averiguar a quem 

será imputada a culpa pelo acidente. Dessa forma, não há que onerar os 

réus com pensionamento em favor da parte autora, sem que haja certeza 

da responsabilidade destes pelo ocorrido, o que se dará mediante dilação 

probatória no curso do processo, e não nesta fase de cognição sumária. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

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

para comparecer à audiência designada para o dia 18/03/2019, às 08h30– 

Sala: Conciliação 6, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 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). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça ao autor, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038339-75.2018.8.11.0041

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:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038339-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA REQUERIDO: SB GRAFICA E EDITORA 

LTDA Recebo a emenda à inicial (Id. 16849387). Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por Maurício de Campos Teixeira contra S.B. Gráfica e Editora Ltda. 

Pretende a parte autora a concessão de liminar a fim de determinar que a 

ré retire do ar a publicação que expõe a imagem do autor como sendo 

acusado pelo estupro de 20 (vinte) mulheres. Para tanto, alega que os 

fatos narrados na matéria jornalística sequer guardam semelhança com o 

teor da denúncia ofertada pelo Ministério Público, tendo o autor como 

denunciado, pelo crime previsto no art. 213 do Código Penal. Sustenta ser 

pessoa de boa índole, e que as denúncias que envolvem seu nome são 

inverídicas, e que não alcançam o número de 20 (vinte) pessoas, como 

narrado na reportagem. 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 não merece prosperar. Com efeito, é 

sabido que a honra e a imagem são direitos protegidos pelo art. 5º, inciso 

X, da Constituição Federal. Por outro lado, no mesmo plano jurídico, houve 

a proteção do direito fundamental a livre manifestação do pensamento, 

assegurado no art. 5º, inciso IV, da Constituição Brasileira. Na hipótese, 

nota-se, de plano, que tais direitos e garantias estão em aparente conflito, 

pretendendo a parte autora resguardar sua honra e imagem, direitos que 

alega estarem sendo violados pelas manifestações tecidas pela ré por 

intermédio da publicação jornalística veiculada em seu site. Impende 

sopesar adequadamente os valores em jogo, sem tolher o direito ao 

convívio social e à exteriorização das opiniões dos indivíduos, como é 

próprio do regime democrático e de um Estado de Direito. O artigo 5º, 

inciso IV, da Constituição Federal assegura a ampla liberdade de 

manifestação do pensamento. E, a princípio, com ela não se compadece 

decisão judicial que implica censura ou tolhe o direito os cidadãos 

externarem suas convicções e opiniões. Vivemos tempos pós-modernos. 

Neles todos se consideram habilitados a tecer comentários e manifestar 

opiniões sobre todo e qualquer fato, acerca dos mais variados assuntos, 

desde os mais significativos até os mais singelos e prosaicos. Reduz-se a 

distinção natural outrora patente entre os espaços público e privado, na 

sociedade globalizada e líquida (conceito de Zygmunt Bauman), em que os 

indivíduos realizam nas mídias em geral e nos espaços virtuais o chamado 

“compartilhamento” de ideias, opiniões, conceitos, manifestações, etc. 

Nesse contexto de difusão indiscriminada de informações e opiniões, 

cumpre valorá-las com razoabilidade e avaliar a extensão dos efeitos 

dessas múltiplas manifestações, sob pena de se inviabilizar o convívio 

social. No célebre caso Ellwanger, o Supremo Tribunal Federal assim 

dispõem sobre um dos limites da liberdade de expressão: “As liberdades 

públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira 

harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal 

(CF, art. 5º, §2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de 

expressão não consagra o “direito à incitação ao racismo”, dado que um 

direito individual não pode constituir salvaguarda de condutas ilícitas, como 

sucede com os delitos contra honra.” (HC 82.424, rel. p/ o ac. Min.: 

Maurício Corrêa, j. 17/09/2003, DJE de 19/03/2004). Dado o caráter 

fundamental, estou convencido de que ao Poder Judiciário não cabe 

exercer o papel de censor das atitudes dos cidadãos de qualquer 

comunidade, exceto quando tal liberdade está em conflito com outros 

direitos fundamentais, como o direito fundamental à honra perante 

agressões de terceiros. Em fase de cognição sumária, não verifico estar 

presente a probabilidade do direito aduzido, tendo em vista que a 

publicação tem caráter jornalístico e informativo, não sendo o seu intuito a 

degradação da honra do autor. Diante do exposto, com amparo no artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação os 

efeitos da tutela. 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 19/03/2019, 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 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 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, 
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no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042882-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FABIANA CLINI ROJAS GAVILAN, DOALCEY WANDER ROJAS GAVILAN 

REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória c/c 

Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e 

Lucros cessantes ajuizada por Fabiana Clini Rojas Gavilan e Doalcey 

Wander Rojas Gavilan contra Malai Manso Hotel Resort S/A. Os autores, 

em 16 de janeiro de 2018, celebraram com a ré um “Contrato Particular de 

Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Imóvel (Unidade 

Hotelaria Autônoma)”, onde em síntese passaria a ter direito a 04 semanas 

por ano no Malai Manso Resort Late Golf Convention & SPA ou optar por 

estadias em outros hotéis conveniados no Brasil e exterior, mediante 

parcelamento e balões que atingiram o valor histórico de R$ 57.900,08 

(cinquenta e sete mil e novecentos reais e oito centavos), com data de 

entrega da obra prevista para 31.12.2014. Seguem alegando que a ré 

prometeu entregar um empreendimento com 332 unidades hoteleiras 

autônomas, entretanto, em 19/11/2016 a ré alterou unilateralmente a 

Convenção do Condomínio, constando no documento em sua Cláusula 2ª, 

Parágrafo único, que o mega empreendimento passaria a ser composto 

p o r  a p e n a s  2 6 2  u n i d a d e s  e  0 1  u n i d a d e  a u t ô n o m a 

turístico-comercial-hoteleira, fato este que nunca foi informado aos 

autores. Em síntese, os Autores foram lesados, pois os valores ajustados 

e pagos foram calculados sobre a estrutura prometida e não sobre a 

estrutura parcialmente entregue, incorrendo, assim, a Ré em 

enriquecimento sem causa, e, cometendo, portanto, gravíssima violação 

contratual. Mas não é só, além da mega estrutura até hoje não ter sido 

entregue, a estrutura não contratada foi entregue com 24 meses de 

atraso, conforme comprova o incluso “Habite-se” expedido no mês de 

dezembro de 2016. Consigna que, a ré conforme comprova a inclusa 

certidão expedida pelo Cartório de Imóveis da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, prova esta extraída do processo similar autuado sob nº 

1017035-54.2017.8.11.0041 não cumpriu os requisitos elencados no artigo 

32 da Lei de Incorporação Imobiliária nº 4591/64, pois não realizou na 

íntegra o devido e fiel registro da incorporação junto ao referido Cartório 

de Imóveis. Relata ainda que, os proprietários do Resort poderiam ainda 

trocar seus direitos de férias por estadias em outros hotéis conveniados 

no Brasil e exterior, conforme Cláusula 4ª dos contratos celebrado entre 

as partes, mas que novamente fora subtraído/alterado de forma sorrateira 

da convenção do condomínio confeccionada em 19 de novembro de 2016. 

Por fim, sustenta que a requerida também até a presente data a revelia do 

artigo 32 da LF 4591/64, não realizou o registro definitivo da incorporação 

junto ao cartório de imóveis, nem tampouco individualizou as frações/cotas 

dos imóveis adquiridos, e, consequentemente, deixou de entregar aos 

Autores o “Titulo de Domínio”, representado por escritura pública e 

averbada a margem da matrícula do imóvel, motivos, suficientes para 

caracterizar a rescisão contratual, a qual desde já se requer seja 

decretada. Por tais razões, pugnam pelo deferimento da tutela de urgência 

para: i) se abster de efetuar cobranças e incluir o nome dos autores nos 

órgãos de proteção ao crédito; ii) depositar em juízo a devolução da 

integralidade dos valores desembolsados, acrescidos des multa e lucros 

cessantes, que atualizados até 07/12/2018 importam em R$ 311.394,79 

(trezentos e onze mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta e nove 

centavos). Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido de tutela de urgência merece prosperar em parte. No que 

tange à devolução das parcelas pagas, bem como ao pagamento de 

multas contratuais e lucros cessantes com valor atualizado vejo que não 

merece guarida, pois são consequências da rescisão contratual, o que 

não é possível neste momento de cognição sumária, já que para ser 

declarada a rescisão é necessário averiguar quem deu causa, o que 

somente é possível com a instrução probatória, portanto, tratando-se de 

matéria de mérito, sendo prudente aguardar a formação do contraditório. 

Consigno ainda que, por se tratar de um grupo com potencial econômico 

não há indícios de que a parte ré possa se furtar de realizar a devolução 

dos valores caso seja reconhecido o direito em favor dos autores. No 

tocante ao pleito de suspensão da cobrança do condomínio e das 

parcelas do contrato, a despeito das razões veiculadas na inicial, tenho 

que não ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, máxime se levar em conta se tratar de informações unilaterais, 

sendo prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Por fim, quanto ao pedido 

de se abster de inserir os dados dos autores nos órgãos de proteção ao 

crédito, este por sua vez merece acolhimento, tendo em vista os prejuízos 

econômicos causados pela eventual inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de, 

determinar, até ulterior deliberação, que a parte ré SE ABSTENHA de 

inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito em relação 

a eventuais débitos dos contratos discutidos nos autos. Para o caso de 

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

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 

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

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

18/03/2019, às 11h30 – Sala: Conciliação 6, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte 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 
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apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043243-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ORBIX CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP REQUERIDO: SISAN 

ENGENHARIA LTDA, RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA 

LTDA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Orbix Corretora de Seguros EIRELI contra SISAN 

Engenharia Ltda. e Residencial Brisas do Parque Construtora Ltda. 

Pretende, em sede de tutela de urgência, que a parte ré seja compelida a 

efetuar a transferência da propriedade do apartamento nº 602, do 

Condomínio Residencial Brisas do Parque, para a sua titularidade, 

conforme ajustado em termo de acordo extrajudicial firmado entre as 

partes. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar, nesta fase de 

cognição sumária, se mostra temerário, uma vez que não se formou o 

contraditório, princípio este prestigiado pelo novo Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, POSTERGO a análise do pedido de tutela de urgência para 

após a formação do contraditório com a resposta da ré. A respeito do 

pedido de parcelamento das custas processuais do preparo, verifica-se a 

seguinte previsão contida Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de 

Justiça do Mato Grosso, in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, DEFIRO o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) 

parcelas mensais, conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no 

prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento, cite-se e 

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

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 10h, Sala: Conciliação 7, 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 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, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025770-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE JOSE PEREIRA, JORGE JOSE PEREIRA RÉU: CAROLINA 

APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Onerosa c/c Indenização 

por Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada Jorge 

Jose Pereira (J.P. Revendedora) e Jorge José Pereira contra Portal 

Telefônico Serviços de Publicidade EIRELI. Requer, em sede de tutela de 

urgência, que a seja rescindido qualquer contrato existente entre as 

partes, bem como se abstenha a parte ré de efetuar o protesto de 

eventual dívida gerada entre as partes. Para tanto, alega que fora 

contatado pela parte ré, oportunidade em que foi-lhe oferecido serviço de 

divulgação de publicitária de sua empresa de forma gratuita. Relata, no 

entanto, que a posteriormente passou a ser cobrado por telefone, de 

forma ameaçadora pela ré, a fim de que efetuasse diversos pagamentos 

para não ter o nome da empresa protestado. É o breve relato. Fundamento 

e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece parcial acolhimento. No que tange ao pedido de rescisão 

imediata de todo e qualquer contrato porventura existente, trata-se de 

medida satisfativa, e decorre justamente da decisão de mérito a ser 

proferida quando da fase de cognição exauriente do feito, não sendo 

comportada neste momento de cognição sumária. Por outro lado, em se 

tratando do pedido de abstenção de protesto em nome da empresa autora, 

identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente pelo boletim de 

ocorrência, comprovantes de pagamento realizados pelo autor, e pelas 

diversas reclamações existentes contra a empresa ré por fatos 

semelhantes, assim como pela documentação acostada aos autos, que 

são suporte às suas alegações. O perigo de dano exsurge dos prejuízos 

causados pela inscrição de protesto 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, mormente por ter a parte autora 

efetuado o depósito do valor cobrado pela empresa ré, 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 reclamada 

SE ABSTENHA protestar a dívida no valor de R$ 8.964,00 (oito mil 

novecentos e sessenta e quatro reais), e caso já o tenha feito, que 
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RETIRE o registro negativo do nome da autora referente ao débito discutido 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária de R$ 

600,00 (seiscentos 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 19/03/2019, às 09h30 – Sala: Conciliação 

5, 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 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043328-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

RÉU: GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME 

Cuida-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência c/c Restituição de Quantia, Inexigibilidade de Cobrança e 

Indenização por Danos Morais ajuizada Mútua – Caixa de Assistência dos 

Profissionais do CREA/MT contra Gutte Elles Indústria Comércio e Serviços 

Ltda. Requer, em sede de tutela de urgência, que a parte ré se abstenha 

de realizar a inclusão do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito 

em decorrência da nota fiscal nº 966. Para tanto, alega que firmou 

contrato com a ré para fornecimento de uniformes para seus 

colaboradores, contudo a qualidade dos produtos não correspondeu ao 

que foi contratado, causando a recusa da autora em recebe-los. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento. Identifico a 

probabilidade de o direito existir, notadamente pelo termo de recusa dos 

uniformes, comprovante de pagamento de 50% do valor total para início da 

confecção das peças, além das posteriores comunicações de defeitos e 

baixa qualidade das roupas, assim como pela documentação acostada 

aos autos, que são suporte às suas alegações. O perigo de dano exsurge 

dos prejuízos causados pela inscrição de anotação 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 

reclamada SE ABSTENHA protestar a dívida consubstanciada pela nota 

fiscal nº 966, no valor de R$ 2.291,50 (dois mil duzentos e noventa e um 

reais e cinquenta centavos), e caso já o tenha feito, que RETIRE o registro 

negativo do nome da autora referente ao débito discutido nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária de R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. Condiciono o cumprimento da liminar à prestação de caução 

no valor da dívida ora debatida, na forma do art. 300, § 1º, do CPC, que 

deverá ser depositada no prazo de 5 (cinco) dias. 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 19/03/2019, às 

09h – Sala: Conciliação 6, 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 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). Por se tratar de 

relação de consumo, inverto o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043515-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS E REPRESENTACOES - LTDA ME - ME 

RÉU: METALURGICA DOLFER LTDA. Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual por Justa Causa c/c Indenização, Cobrança e Bloqueio de Bens 

ajuizada Leão – Serviços Terceirizados e Representações – LTDA ME 
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contra Metalúrgica Dolfer Ltda. A autora afirma atuar no ramo de 

representações comerciais, tendo firmado contrato com a parte ré com fim 

de vender seus produtos. Sustenta que a parte ré deixou de efetuar os 

pagamentos das comissões em dia, além de ter permitido que outro 

representante atuasse na mesma área que a autora, embora houvesse 

contrato de exclusividade com esta. Requer, em sede de liminar, que 

sejam bloqueados os imóveis existentes em nome da parte ré, a fim de 

garantir futuro cumprimento de sentença, já que ré estaria com sua saúde 

financeira abalada. 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 não merece acolhimento. Isso porque não 

restou evidenciado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Nesta fase de cognição sumária, a parte autora não logrou 

êxito em comprovar que a ré possa dilapidar seu patrimônio para evadir-se 

de eventual pagamento de condenação em seu favor. Logo, se mostra 

desarrazoado determinar o bloqueio dos imóveis de propriedade da ré em 

sede de liminar. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

19/03/2019, às 11h – Sala: Conciliação 6, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte 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, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Numero do Processo: 1024649-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

LUIZETTE VALARINI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO 

Maria Luizette Valarini ajuizou, inicialmente, pedido de Tutela Antecipada 

em Caráter Antecedente contra Banco Bradesco S/A, objetivando o 

“trancamento” do processo de expropriação extrajudicial de bem imóvel 

dado em garantia do empréstimo de capital de giro n° 247/2793/157-0. 

Posteriormente, juntou a inicial da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO COM MEDIDA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA (Id 9576921), na 

qual pretende revisar o referido contrato de empréstimo, delimitando as 

obrigações contratuais que reputa nulas: a) impenhorabilidade do bem de 

família; b) vício de consentimento; c) aplicabilidade da teoria da imprevisão 

pela implementação de fatores que alteraram radicalmente as condições 

vigentes na época do negócio jurídico; d) incidência de encargos 

financeiros acima da taxa média de mercado do Bacen e acessórios 

indevidos, com destaque para os moratórios; e) excesso (800%) e 

sub-avaliação das garantias impondo uma onerosidade abusiva ao 

contratante. Em referido pedido revisional, combate a capitalização mensal 

de juros e alega que a taxa de juros remuneratórios foi aplicada bem acima 

da média de mercado, que inexiste mora, combate a comissão de 

permanência e outros encargos, e alega irregularidades no processo 

expropriatório do bem dado em garantia. Observa-se, pois, que a 

pretensão nesta ação é de revisão de contrato bancário, em que a parte 

pretende discutir cláusulas, juros, capitalização, encargos, etc. Ocorre 

que, em se tratando de ação que objetiva revisar cláusulas de contrato de 

empréstimo bancário, a competência é exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário, conforme Provimento 004/2008/CM. 

Diante disso, DECLINO da competência para processar e julgar a presente 

ação e determino a redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo n.º 1033966-35.2017.8.11.0041 PJE Autor: 

MPSQN representado por sua genitora SOLANYARA MARIA DA SILVA 

Ré: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada e 

Indenização por Danos Morais, em que a parte autora sustenta que é 

portadora de Esclerose Tuberosa, a qual se caracteriza por uma tríade 

constituída por epilepsia, oligofrenia e adenomas sebáceos, e é evolutiva; 

e também é portadora do Transtorno do Espectro Autista – TEA, sendo 

próprio das pessoas com autismo distúrbios diversos. Aduz que esta 

associação de Esclerose Tuberosa com o Autismo se deve a 

anormalidades na organização cerebral, cujas complicações podem ser 

retardo mental e epilepsia grave. Alega que o seu quadro de epilepsia é de 

difícil controle, com crises constantes que não podem ser controladas por 

medicamentos, podendo inclusive causar sua morte, razão pela qual a 

equipe médica que o acompanha desde o ano de 2008 indiciou a 

realização de uma cirurgia de epilepsia com urgência, procedimento este 

minucioso e invasivo, o qual tem que ser realizado por profissional 

especialista na área. Afirma que os médicos atuantes nesta área, 

nominados na inicial, foram indicados pela equipe que o acompanha, 

todavia, a empresa ré recusou a cobertura com referidos médicos, 

alegando que possui médico credenciado que atua na área. No entanto, o 

médico indicado pela empresa ré não atua na área de cirurgia de epilepsia 

na mesma linha de pesquisa que os médicos indicados pela equipe que o 

acompanha, conforme pesquisas realizadas. Sustenta que o caso é de 

alto risco e urgência e pleiteia antecipação de tutela para que a empresa 

ré seja compelida a arcar com os honorários médicos dos cirurgiões Dr. 

Enrico Ghizoni e Dr. Helder Tedeschi, mais o anestesista, conforme 

orçamento juntado, que totaliza R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), 

além de cobrir as despesas hospitalares da cirurgia a ser realizada no 
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Hospital Centro Médico de Campinas, o qual é credenciado junto a ré, e os 

materiais necessários para a cirurgia. Sustenta a ocorrência de dano 

moral, pleiteando a condenação da ré em indenizá-lo no valor de R$ 

20.000,00 e ao final, a confirmação da antecipação da tutela. Pleiteia a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sob o ID nº 10636175 

apresentou emenda a inicial, informando do agravamento de seu quadro 

clínico, razão pela qual a cirurgia foi agendada com urgência, pleiteando 

que a ordem judicial seja para cobrir a cirurgia a ser realizada no dia 

08/11/2017. Foi proferida a Decisão Id 10618688, a qual deferiu a 

antecipação de tutela, bem como a inversão do ônus da prova. A empresa 

ré interpôs Agravo de Instrumento da decisão que concedeu a 

antecipação de tutela, ao qual não foi dado efeito suspensivo. (Id 

11143506). Contestação sob Id 11862254, na qual a ré arguiu preliminar 

de carência de ação por ausência de interesse de agir, sob o fundamento 

de que ofereceu profissionais credenciados para a realização do 

procedimento cirúrgico. No mérito, alega que se negou a custear a 

cirurgia, objeto da ação, todavia informou que esta deveria ser realizada 

por profissional credenciado, indicando profissionais capacitados. Alega 

que não é obrigada a custear procedimentos com profissionais e clínicas 

que não sejam conveniados, e ao celebrar o contrato a parte autora tinha 

conhecimento disso, não havendo justificativa plausível para que o 

beneficiário do plano de saúde rejeite os profissionais credenciados e 

obrigue a ré a pagar tratamento particular. Afirma que o médico 

credenciado indicado para a parte autora possui especialidade em 

neurocirurgia, caracterizando sua aptidão para a realização da cirurgia. 

Sustenta que embora não tenha obrigação de custear tratamento com 

médico não credenciado, dispôs-se, na via administrativa, a reembolsar o 

valor a ser gasto pela sua maior tabela. Impugna a ocorrência de dano 

moral e o valor pleiteado, bem como o pedido de inversão do ônus da 

prova. A parte autora impugnou a contestação (Id 12641022) Instadas a 

especificarem provas, somente a ré se manifestou, pleiteando o 

julgamento antecipado da lide (Id 12868092). Foi juntado aos autos o 

acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto pela empresa ré, 

ao qual foi negado provimento.(Id 13107760). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Preliminarmente, concedo os benefícios da 

assistência judiciária à parte autora, na forma do artigo 98 do CPC/15. O 

feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I 

do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, assim como as 

partes não manifestaram interesse na produção de outras provas. 

Inicialmente, passo a análise da preliminar de ausência de interesse de 

agir suscitada pela empresa ré, fundamentada na alegação de que 

ofereceu cobertura integral do procedimento à parte autora, com 

profissional credenciado. Todavia, a controvérsia é exatamente esta, 

posto que a parte autora sustenta que o profissional credenciado, 

indicado pela empresa ré, não possui a especialidade de cirurgia de 

epilepsia, razão pela qual ajuizou a demanda, a fim de compelir a ré a 

cobrir os custos da cirurgia a ser realizado por profissional habilitado para 

tal tipo de cirurgia, não credenciado junto a ré. Dessa forma, não se 

evidencia a suposta ausência de interesse de agir, razão pela qual rejeito 

a preliminar. MÉRITO A pretensão da inicial veiculada na inicial é para que 

a ré custeie a cirurgia de epilepsia de que a parte autora necessita, com 

profissional não credenciado na rede conveniada da empresa ré. 

Inicialmente insta consignar que se trata, evidentemente, de relação de 

consumo e, nesse norte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC (Lei 8.078/90). Nesse sentido, remansosa jurisprudência, cuja 

repetição deu origem à súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

Súmula 469 - “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de saúde.” Nesse contexto, houve a inversão do ônus da prova 

quando de deferimento da antecipação de tutela e referida decisão foi 

mantida em sede de Agravo de Instrumento, conforme acórdão sob Id nº . 

Neste contexto, a parte autora alega que o médico credenciado indicado 

pela empresa ré para a realização da cirurgia não possui a especialidade 

na cirurgia de epilepsia e a ré não se desincumbiu de provar que tal 

profissional tem tal especialidade ou mesmo realiza tal tipo de cirurgia. 

Ressalta-se que a ré foi instada a especificar provas e pleiteou o 

julgamento antecipado da lide. Além disso, como bem pontuou a douta 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas em seu voto condutor 

do acórdão proferido no RAI interposto pela empresa ré “ ... o Agravado 

tem 09 (nove) anos de idade e é acompanhado pelos médicos desde os 

seus 06 (seis) meses de idade, e eles possuem a especialidade que a 

criança necessita para realizar o procedimento, e conforme laudos 

médicos, necessita da cirurgia”. De igual forma restou incontroverso que a 

cirurgia da parte autora se qualifica como de urgência e é de extrema 

necessidade, diante do risco de morte do paciente, a qual não foi 

rechaçada pela defesa. Assim, se de um lado existe o contrato prevendo 

que a ré se obriga a custear procedimentos com médicos credenciados, 

de outro lado existe a peculiariedade da situação da criança, que é 

portadora de patologias gravíssimas, é acompanha desde os primeiros 

meses de vida pela equipe médica que indicou o médico capacitado 

tecnicamente para a cirurgia de epilepsia de que a criança necessita. 

Ainda, não se evidenciou no caso em tela que a ré possua médico 

credenciado com a especialidade da cirurgia indicada. Dessa forma, deve 

a ré ser condenada a cumprir a obrigação de fazer na forma estabelecida 

pelo médico que assiste o paciente que é quem tem condições de melhor 

analisar as necessidades pessoais de acordo com o quadro clínico 

presente. Contudo não há que se falar em reparação por dano 

extrapatrimonial, posto que, conforme consta dos autos, a empresa ré não 

negou a cobertura da cirurgia, apenas negou a cobertura dos honorários 

médicos para que a cirurgia fosse realizada por um médico não 

credenciado, posição esta resultante da interpretação do contrato, não se 

vislumbrando dolo. Neste sentido já decidiu o E. STJ: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NA 

COBERTURA DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. TRATAMENTO 

INDICADO POR MÉDICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 

DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS 

FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ.ÓBICE APLICÁVEL A AMBAS AS ALÍNEAS 

DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. O col. Tribunal de origem concluiu, com base na interpretação 

dos elementos fáticos e probatórios dos autos, pela ausência dos 

requisitos ensejadores a indenização a título de dano moral, pela recusa 

na cobertura de cirurgia de redução mamária, fundada na ausência de 

inclusão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), 

bem como na ausência de cobertura contratual. Na espécie, não ficou 

configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização a título de 

danos moral. 2. A conclusão do acórdão estadual, no sentido de que a 

negativa de custeio de tratamento indicado por médico decorreu de 

interpretação de cláusula contratual e, por tal razão, não enseja dano 

moral indenizável é imune ao crivo do recurso especial, como ensina o 

verbete n. 7 da Súmula desta Casa, aplicável a ambas as alíneas do 

permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 919.156/SP, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe de 28/11/2016. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1289829/SP, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018), É de ressaltar, 

ainda, que a situação foi prontamente corrigida e a parte autora obteve a 

autorização para realização da cirurgia com os médicos indicado pela 

equipe responsável por seu tratamento, não havendo reflexos com a 

interpretação dada pela empresa ré. Ademais, é sabido que o mero 

descumprimento contratual não gera dano moral, a propósito: PLANO DE 

SAÚDE DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL - 

NEGATIVA DA RÉ FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VEXATÓRIA 

OU HUMILHANTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 

- APL: 50228120098260565 SP 0005022-81.2009.8.26.0565, Relator: 

Neves Amorim, Data de Julgamento: 15/05/2012, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/05/2012). Ante o exposto, confirmo a 

antecipação de tutela anteriormente deferida, tornando-a definitiva, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial a fim de 

condenar a empresa ré a cumprir a obrigação de fazer consistente em 

autorizar o procedimento cirúrgico de epilepsia (3.14.01.25-2), a ser 

realizada pelos médicos Dr. Helder Tedeschi – CRM 49050 e Dr. Enrico 

Ghizoni – CRM 100459, bem com arque com as despesas e execução do 

procedimento clínico (consultas, exames e honorários médicos), 

consoante especificações indicadas no receituário/laudo médico (ID n. 

10577452). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno-as ao pagamento pró-rata das custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme artigo 86 do CPC/15, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

§3º, do CPC/15, a exigência das verbas de sucumbência fica suspensa, 

podendo ser exigida se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 55 de 521



de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016711-64.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATALINA DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Natalina de Santana em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 04/11/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo, 

ausência de entrega de documentação na esfera administrativa e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam somente a partir 

da citação e a correção monetária, somente a partir da contestação 

apresentada. Em decisão de ID 11361225 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 7623805 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. II- Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 04/11/2016. No caso em exame, 

no que tange à percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva 

ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez 

permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe 

impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foram agendadas 3 

(três) vezes data e horário para realização da perícia, que somente não 

se realizou em face da ausência da parte autora, conforme ID 13650393, 

ID 15188578 e ID 16460250. Assim, considerando que não restou 

demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as 

lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a 

indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, 

não restando demonstrado a relação entre o acidente e as lesões 

sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033869-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GILDSON ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033869-35.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEDRO GILDSON ALVES GONCALVES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Pedro Gilsdon Alves 

Gonçalves contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte autora 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/09/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 11856549. A parte ré apresentou contestação, 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 56 de 521



administrativo e ausência de documentos no requerimento da esfera 

administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e 

que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja 

julgada procedente ao autor, requer que o valor da indenização seja 

proporcional ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da 

citação e a correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. 

Impugnação à contestação juntada no ID 13018855. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 16523457. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/09/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 16523457, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a ré suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10563213. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 10563213 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte autora receber da reclamada o 

valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 29/09/2017. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10563209), bem como laudo pericial (ID 16523457). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 16523457, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 12,5% (doze 

e meio por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos pés, o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 29/09/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034947-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO LAGO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034947-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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JOSE FRANCISCO LAGO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS A parte ré alega o cumprimento integral da obrigação 

ante o pagamento do saldo remanescente, consistente no valor de R$ 

2.283,59 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove 

centavos) A parte autora, no ID 17055609, concordou com a quantia 

depositada e requereu o levantamento de alvará. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente execução. Desde já, autorizo o 

levantamento dos valores depositados em favor da parte autora, devendo 

ser observados os dados bancários informados no ID 17055609. Após, ao 

arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034745-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELIA CORREA JUVENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1034745-87.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JUZELIA CORREA JUVENCIO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16311305. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035360-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETH FRAZAO ARANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1035360-77.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JOSINETH FRAZAO ARANHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16295856. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004655-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004655-62.2018.8.11.0041 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, 13 de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018077-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SOUSA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018077-41.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para ciência e manifestação sobre a proposta de 

honorários apresentada. Igualmente, em cumprimento à decisão de ID 

15877136, impúlsiono os presentes autos encaminhando intimação ao 

requerido para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020250-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020250-38.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, juntando 

comprovante legível nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que 

o recolhimento deverá ser realizado através do l ink 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000411-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))
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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 Processo n° 1000411-90.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 14956156 , redesigno o dia 28/03/2019 às 11:44 horas para 

a audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos 

nos termos da decisão de ID 11376976. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042663-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAC SARUBBI VALDEZ (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042663-11.2018.8.11.0041 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 NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

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

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

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043014-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACIEL DA SILVA MORAES (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° 1043014-81.2018.8.11.0041 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, 

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). Informe o autor seu e-mail e sua profissão, nos termos do 

art. 319, inciso II, do CPC. Devendo ainda, no prazo acima estabelecido, 

adequar sua inicial à nova sistemática processual em vigor e esclarecer 

os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, qual o tipo e o local da 

fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 320, 321, parágrafo 

único, CPC). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 13 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043022-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE ALMEIDA FIUZA (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° 1043022-58.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

afim de apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

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

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Em igual prazo, faz-se necessário o autor 

informar seu e-mail, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC. Devendo 

ainda, no prazo acima estabelecido, adequar sua inicial à nova sistemática 

processual em vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu 

o acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, CPC). Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 13 de dezembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043093-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043093-60.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, nota-se que os documentos de ID 16977249, 

16977253, 16977255, 16977258, 16977261 foram anexados de forma 

invertida ("de ponta-cabeça"), o que inviabiliza a leitura e o exame pelo 

Juízo, não atendendo, assim, ao que estabelece o art. 32 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018: 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. Assim, intime-se a parte autora para que providencie a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os documentos 

no posicionamento correto, ou seja, na posição vertical. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040188-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040188-82.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 
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executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041379-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CAMARGO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

SEMENTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1041379-65.2018.8.11.0041 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 NCPC, 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). Em igual prazo, deverá o autor adequar a inicial, devendo 

informar seu endereço eletrônico e o da ré, bem como seu interesse ou 

não na audiência de conciliação ou mediação e as provas com que 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, nos termos do art. 

319 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

13 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042589-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.B.S.-DISBRASERV SERVICOS OPTICOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

D. B. L. DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDU RAHMAN HOMMAID OAB - MS18863 (ADVOGADO(A))

WILSON VIEIRA LOUBET OAB - MS4899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX PRODUTOS OTICOS EIRELI - ME (RÉU)

FELIPE DANIEL PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042589-54.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/03/2019 às 09:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se os réus para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

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

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

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

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

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

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

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

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

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016536-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016536-36.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Cite-se o devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, 

sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039771-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PPA MUSIC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVYS PASCOAL BARANKIEVICZ OAB - PR35919 (ADVOGADO(A))

ROBSON ADRIANO AVANCINI OAB - PR59773 (ADVOGADO(A))

JONNATHAS RODRIGO DE MEDEIROS TOFANETO OAB - PR41709 

(ADVOGADO(A))

GIOVANA DULTRA MIRANDA OAB - PR86854 (ADVOGADO(A))

WESLEY MACEDO DE SOUSA OAB - PR34290 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GASPAR CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1039771-32.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Intime-se a parte exequente para comprovar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040018-13.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040018-13.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043846-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO JOSE VITORIO PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043846-17.2018.8.11.0041 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 NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

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

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

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039456-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA INEZ BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG (REQUERIDO)

HUGO TADEU KONIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1039456-04.2018.8.11.0041. Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 17000917. Cumpra-se expedindo o necessário. Cumprida 

com êxito, devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas 

homenagens. Cuiabá,14 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040605-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO PEREIRA FIGUEIRO OAB - SP44680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CREPALDI MESQUITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040605-35.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 14 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040990-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE RENAN PORTELA GOMES OAB - DF0011647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACIFIC TOUR LTDA ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040990-80.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 14 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894443 Nr: 26183-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NEIRES PEREIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604 - A, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 132/134, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393398 Nr: 28755-16.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUZA SILVERIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) WILLIAN 

POSCA PIVOTTO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68678 Nr: 10928-07.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES IVAN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A 

- TELEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Em cumprimento à decisão de fls. 437/439, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento, sob pena de multa de 10% e honorários 

advocatícios para a presente fase, conforme previsto no art. 523, § 1° do 

CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896667 Nr: 27397-40.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA, KAROLINE DE MOURA, 

MARIA DE FATIMA DA SILVA, MADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 268/271, referente ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 17777-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exequente para que forneça seus dados 

bancários, no prazo de 5 (cinco) dias, para posterior expedição do alvará 

judicial.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1051116 Nr: 46971-15.2015.811.0041

 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: WILIAN WENNER ALVES DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por WILIAN 

WENNER ALVES DA SILVA MENDES para DECLARAR a inexistência do 

débito cobrado pela ré no valor de R$ 239,42, referente ao contrato n. 

131488725, vencido em 08/07/2014. Diante da atitude ilícita, CONDENO a 

CLARO TV ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor 

do autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Nos termos do artigo 297, do Código de Processo Civil, 

oficie-se ao SPC para baixa da anotação.Custas e despesas processuais 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 

de dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1118078 Nr: 17948-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMIR RODRIGUES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALCEMIR 

RODRIGUES DE LIMA para DECLARAR a inexistência do débito cobrado 

pela ré no valor de R$ 32,90, referente ao contrato n. GSM11117604723, 

vencido em 25/05/2015. Diante da atitude ilícita, CONDENO a TIM CELULAR 

S/A ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor do autor, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Oficie-se ao SERASA para baixa da anotação.Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1088940 Nr: 5676-61.2016.811.0041

 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: MOACIR MAXIMIANO MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação proposta por MOACIR MAXIMIANO 

DE MATTOS em desfavor da TIM CELULAR S/A. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. Porém, em se tratando de beneficiário da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) 

anos.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1100776 Nr: 10870-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

FAYROUZ MAHAIA ARFOX - OAB:, Daniel França Silva - OAB:OAB/DF 

24.214

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por MARIA DAS GRAÇAS 

RIBEIRO DE LIMA para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos cobrados 

pela ré nos valores de R$ 71,22 e R$ 85,02, referentes aos contratos n. 

0228391025 e 2135892528, vencidos em 17/12/2014 e 10/10/2014, 

respectivamente. Diante da atitude ilícita, CONDENO a TELEFÔNICA 

BRASIL S/A ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor 

da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Oficie-se para baixa das anotações.Custas e despesas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1094236 Nr: 8074-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO CLEMENTE DE MONTRENIL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

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

OAB:24.214

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por EDVALDO 

CLEMTE DE MONTRENIL para declarar a inexistência do débito cobrado 

pela ré no valor de R$ 482,86, vencido em 01/01/2012 e referente ao 

contrato n. 2094603210. Diante da preexistência de anotação no nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito por dívida legítima, deixo de 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (Súmula 

385-STJ). Nos termos do artigo 297, do Código de Processo Civil, oficie-se 

para baixa da anotação.Como a ré decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Contudo, em se tratando de beneficiário da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1084287 Nr: 3538-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por TATIANE 

MENDES DA SILVA para DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado 

pela ré no valor de R$ 69,64, referente ao contrato n. 151771576, vencido 

em 08/05/2014. Diante da atitude ilícita, CONDENO a SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em 

favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá 

ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Nos termos do artigo 297, do Código de Processo Civil, 

oficie-se ao para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela 

ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1086211 Nr: 4381-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON JESUS DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por JACKSON 

JESUS DE ALBUQUERQUE para DECLARAR a inexistência dos débitos 

cobrados pela ré nos valores de R$ 500,00 R$ 865,68 e R$ 64,87, 

referentes aos contratos n. 009267900/03BMF3, n. 009267900/05754T e 

n. 009267900/03FA5J, vencidos em 25/11/2013, 10/10/2013 e 10/10/2013, 

respectivamente.Diante da atitude ilícita, CONDENO a CLARO S/A ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor do autor, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Oficie-se ao SCPC para baixa da anotação.Custas e despesas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1055251 Nr: 48882-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARCIO JOSÉ 

FERREIRA DE MORAES para DECLARAR a inexistência do débito cobrado 

pela ré no valor de R$ 88,66, referente ao contrato n. 114760988, vencido 

em 20/09/2014. Diante da atitude ilícita, CONDENO a CLARO TV ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor do autor, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O valor deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Nos termos do artigo 297, do Código de Processo Civil, oficie-se 

ao SERASA para baixa da anotação.Custas e despesas processuais pela 

ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 

de dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 919464 Nr: 43084-57.2014.811.0041

 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: ZERINETO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A

 Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de cobrança 

de seguro proposta por ZERINETO PEREIRA ALVES em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para condená-lo ao pagamento da 

diferença da indenização a título de invalidez permanente por acidente, no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), devidamente atualizado pelo INPC a 

partir da data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês, da data da 

citação.Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8º, 

CPC).Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1055271 Nr: 48898-16.2015.811.0041

 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: JEFERSON OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por JEFERSON 

OLIVEIRA PAZ para declarar a inexistência do débito cobrado pela ré no 

valor de R$ 67,65, vencido em 24/08/2012 e referente ao contrato n. 

5044690984. Diante da preexistência de anotação no nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito por dívida legítima, deixo de condenar a ré 

ao pagamento de indenização por danos morais (Súmula 385-STJ). Como 

a ré decaiu de parte mínima do pedido, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, em se tratando de 

beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo 

prazo de cinco anos.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1155728 Nr: 34213-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L V F CAETANO EIRELI - EPP, TECTONER DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frouk Naufal - OAB:OAB/MT 

2.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279

 Posto isto, julgo improcedentes os embargos e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial o valor representado no Cheque N°001603 

acostado a p.14, com fulcro no artigo 700, § 8º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Determino o prosseguimento do feito na forma prevista no 

Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC. Custas pelo réu, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado do valor atualizado dos títulos, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC.Decorrido o prazo recursal, 

intime-se o autor para que apresente valor atualizado do debito.Em 

seguida, intimem-se os devedores, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), 

efetuando o pagamento do valor informado pelo autor/embargado.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 797504 Nr: 3885-62.2013.811.0041

 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: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS - ME, 

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 11.740

 Processo nº3885-62.2013.811.0041

Código 797504

Vistos etc.

Trata-se de ação monitoria proposta por René Virgilio Vendramin contra 

Rosenilda Matias da Rocha Reis - ME, todos qualificado nos autos, 

alegando ser credora da quantia de R$69.89,66.

A ré, devidamente citada por edital, constituiu advogado a p. 96/97, 

contudo não pagou a dívida, nem mesmo opôs embargos monitórios.

Como preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo Civil, não 

havendo oposição de embargos, deve ser constituído de pleno direito o 

título executivo judicial, com a devida conversão da presente ação.

Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial os 

documentos contidos na inicial à p. 28.

Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), efetuando o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado. (p. 21/25).

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1035296 Nr: 39242-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID DE HOLLEBEN, NELY FRANCISCA 

FERREIRA HOLLEBEN

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

OAB:13741, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 39242-35.2015.811.0041
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Código: 1035296

Vistos e etc.

Diante o falecimento do réu Cid, informado a p.75, suspendo a tramitação 

do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o autor para que promova habilitação e citação do seu espolio 

sucessor e/o herdeiro para que se manifeste sobre a presente ação (art. 

313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 461439 Nr: 30394-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLA ALICES PEDROSO DE OLIVEIRA CASTRO

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

TRABALHO MÉDICO

 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: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido à p.440/441.

Referente aos honorários sucumbenciais, expeça-se alvará em favor da 

Defensoria Pública na conta informada à p. 442.

 Tendo em vista que as partes assinaram conjuntamente a petição de p. 

440/441 desistindo do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e, 

após cumpridas as determinações, promova-se o arquivamento.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1358593 Nr: 21148-34.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS - FAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA REGINA MARQUES FERREIRA 

DUARTE, FLÁVIA MARQUES FERREIRA DUARTE ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA STEFANI BUTARELO - 

OAB:134.681/SP, JOSE GUSTAVO - OAB:6313.173, JOSE GUSTAVO 

LAZARETTI - OAB:313.173/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de carta precatória, oriunda da Ação de Habilitação – Pagamento 

proposta por FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS - FAI em 

desfavor de FÁTIMA REGINA MARQUES FERREIRA DUARTE e FLAVIA 

MARQUES FERREIRA DUARTE ZANDONADI, distribuída sob o n° 

21148-34.2018.8.11.0041 - Código 1358593 nesta 5° Vara Cível de 

Cuiabá/MT.

Em que pese a distribuição da presente missiva por meio físico, preleciona 

o art. 15 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, que as 

Cartas Precatórias devem tramitar por meio eletrônico nas unidades 

jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe. Assim sendo, 

intime-se a parte autora para providenciar a distribuição da missiva pelo 

meio eletrônico, no prazo de 15 (quinze) dias.

"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."

Após, proceda o cancelamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 29774 Nr: 5513-09.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, Cleber Reis Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:23.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISSA MAFESSONI - 

OAB:18.436/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Eder Roberto Pires de 

Freitas em desfavor de João Pedro da Silva, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.247/249).

 Intimados para ratificar os termos do acordo, as partes atenderam o 

chamado judicial, requerendo a homologação da avença (p.252/254).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 935399 Nr: 52265-82.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, 

CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A, BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120

 Intime-se a parte autora para manifestar sobre o pedido de fl. 182, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 843612 Nr: 47505-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA CUNHA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Elisangela da cunha 

Magalhães contra Banco RCI Brasil S.A, já qualificados e representados 

nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.276).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 
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parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 231349 Nr: 803-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Tendo em vista que as partes juntaram aos autos dois termos de acordo 

diferentes (p.402/409 e p.410/417), intimem-se para que, em 15 dias, 

informem qual acordo deve ser considerado para homologação.

 Após, concluso.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 50618 Nr: 9947-75.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA DA SILVA TAQUES CORREA PIEDADE, 

Arcangela de Amorim Taques, Celia Regina da Silva Taques, Aloizio luz de 

Almeida Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanowa Raposo Quintela 

Taques - OAB:5.379/MT

 Intimem-se os demais executados para que se manifestem quanto ao 

acordo firmado entre a credora e a devedora Nilma da Silva Taques 

Correa Piedade, em 15 dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1072416 Nr: 56380-15.2015.811.0041

 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: CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Trata-se de ação revisional de cláusula contratual c/c indenização por 

danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por Cleunice Ferreira 

Rodrigues contra CAB Cuiabá S.A – Concessionária de Serviço, já 

qualificados e representados nos autos.

 A ré informou que a autora concordou com o valor revisado da dívida que 

possui perante a concessionário, bem como com o seu parcelamento, 

requerendo a homologação do acordo firmado (p.357/358).

A autora foi intimada através de seu patrono para se manifestar sobre o 

pedido de homologação e documentos que instruem o acordo formalizado 

pela via extrajudicial e, no entanto, permaneceu inerte (p.372 e p.373).

É o relatório. Decido.

Verifico que o documento juntado à p.359/360 trata-se de acordo firmado 

entre a autora e a ré, em que as partes concordaram quanto ao 

parcelamento da dívida, sendo certo que no referido documento estão 

firmadas as assinaturas tanto da autora quanto de seu patrono. Assim, 

tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 916528 Nr: 41123-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALL SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

ME, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, THIAGO MOREDO RUIZ - OAB:216108/SP

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito e indenização por danos morais com antecipação de tutela em 

fase de cumprimento de sentença proposta por Oliveira Castro e Peixoto 

Advogados Associados contra CALL System Telecomunicações Ltda – 

ME, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.305/307).

 Intimado, o autor ratificou os termos do acordo (p.312/316).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1167929 Nr: 39236-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA VARGAS REIS, FLOREGINDO FERREIRA DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTOS DA 

COLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS CREY ARRUDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19146/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:20.711/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por Vilma Vargas 

Reis e Floregindo Ferreira dos Reis contra Condomínio Residencial Altos 

da Colina, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.111/113).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 947768 Nr: 59008-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE MORAES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 14.961, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504, 

UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

extrapatrimoniais movida por Sebastiana de Moraes Viana contra 

Bradesco Saúde S.A e Hospital Santa Rosa, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.571/572).

 Comprovante de cumprimento do acordo à p. 573/574.

Intimado, o Hospital de Medicina Especializada Ltda concordou com os 

termos do acordo e requereu a desistência do recurso por ele interposto 

(p.576/577).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas e despesas processuais pelos réus. Honorários na forma 

pactuada.

 Com a homologação do acordo os recursos opostos às p.542/567 

perderam o objeto. Assim, diante da desistência do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846510 Nr: 50115-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARTA REINERS GAHYVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

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

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 244/363, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893457 Nr: 25535-34.2014.811.0041

 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: VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMÃE CANGURU LTDA - EPP, AROLDO 

PEIXOTO DA SILVA, ANTONIO MANUEL CARDOSO FERNANDES, RENE 

DIAZ RODRIGUES, KELY CORINE, MARCIA CRISTINA VIEIRA ANGELA 

FARIA, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ANA PAULA 

ANTONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

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

OAB:6.551-A/MT, JENYFFER KELLE P. BASSAN - OAB:19.661/MT, 

MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - 

OAB:13.582/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, ROMULO BASSI SARDANHA - OAB:10.423, TAMIRIS 

CRUZ POIT - OAB:14659/MT

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

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação de fl. 630/648, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 116158 Nr: 5586-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Eder Roberto Pires de 

Freitas em desfavor de João Pedro da Silva, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.140/142).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1126489 Nr: 21497-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO DE OLIVEIRA BUENO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1124460 Nr: 20640-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATA VITOR SANTOS DA COSTA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs ao valor depositado pelo executado e requereu 

o seu levantamento.

É relatório. Decido.
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Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 439407 Nr: 16414-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PRIMEIRA 

- CIRCUNSCRIÇAO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NACERE BADRE, ALBERTINA 

FERREIRA BADRE, SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DE JUARA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 946591 Nr: 58379-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONILZA CARDOSO DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 709247 Nr: 2117-72.2011.811.0041

 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: ROBSON CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA ME

 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: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:9827

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso II do 

Código de Processo Civil.Custas e despesas processuais pelo autor. No 

entanto, sendo este beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua 

exigibilidade, nos termos da lei. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 311697 Nr: 18254-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ABREU, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ABREU - 

OAB:5960/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de fls. 191/192.

Oficie-se ao 5º Serviço Notarial e Registral informando que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, a qual compreende “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).

“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.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

IX - 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.”

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868524 Nr: 8354-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIVAL ALMEIDA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

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

236/249 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 ao recurso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817885 Nr: 24305-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA, GLEICIANE 

MARCIA FAQUINI COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a retificação e/ou alteração na capa dos autos e no 

sistema Apolo, e ainda ao fato de não publicação, procedo ao envio à 

publicação do despacho de fl. 97, adiante transcrito: "...Vistos e etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo Instituto Cuiabano de 

Educação - ICE em face de Patrícia de Oliveira Souza, Junior Pereira 

Neves e Gleiciane Marcia Faquini Costa. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo. O feito tramita desde 2013 

sem que o exequente tenha conseguido a satisfação de seu crédito, 

razão pela qual indefiro o pedido de suspensão de p. 96. Intime-se o 

exequente para que informe o seu interesse na busca de endereço dos 

réus junto aos órgãos conveniados ao TJMT, bem como na expedição de 

certidão de credito prevista no Provimento 84/2014- CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá 04 de dezembro de 2018..."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042298-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GAZZIERO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042298-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de carta precatória oriunda da Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Nova Maringá-MT em desfavor de Maria Gazziero de Oliveira todavia, os 

autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. A par disso, declino 

a competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Redistribua-se. Cuiabá/MT,13 de dezembro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039553-04.2018.8.11.0041

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:

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA - EPP (EXECUTADO)

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039553-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S.A. em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA - 

EPP e ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, objetivando a satisfação da 

obrigação referente ao contrato de crédito bancário firmado entre as 

partes. É o relatório. Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da 

Magistratura trata da competência exclusiva das varas bancarias para 

processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O 

art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, 

com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no 

art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a execução de contrato de crédito bancário, subordinadas à 

regras do Banco Central, deve ser dirimida por uma das varas bancarias. 

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – VARAS 

ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÕES DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO 

CREDITÍCIO – EXECUÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO - DIREITO DE 

NATUREZA NITIDAMENTE BANCÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE." Pelo 

exposto, declino da competência a uma das Varas Bancárias desta 

Comarca para a análise e julgamento desta ação de execução. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 14 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1042260-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LASARA LIMA DE ARAUJO (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VIEIRA FRANCISCO DOS SANTOS (OPOSTO)

KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS (OPOSTO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042260-42.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OPOSIÇÃO proposta por LASARA LIMA DE ARAUJO em 

face do KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS e RENATO VIEIRA 

FRANCISCO DOS SANTOS, devidamente qualificados. A inicial foi instruída 

com diversos documentos. Logo após a distribuição, a autora pugnou pela 

desistência da ação (ID 16849275). Os réus não foram citados. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OPOSIÇÃO 

proposta por LASARA LIMA DE ARAUJO em face de KELLEN CRISTINA 

DUTRA MARTINS e RENATO VIEIRA FRANCISCO DOS SANTOS. A autora 

desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do mérito. Os 

réus sequer foram citados. Desta forma desnecessária a concordância da 

parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 

200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007568-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007568-51.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Tornavoi 

Assessoria Jurídica contra Banco do Brasil S.A, já qualificados e 

representados nos autos. As partes se compuseram e apresentaram os 

termos do acordo para homologação (p.12933165). É o relatório. Decido. 

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 
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Honorários na forma pactuada. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003495-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003495-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória proposta por Paraná Comércio de Materiais Elétricos e 

Serviços Ltda contra TECMAX Engenharia e Telecomunicações EIRELI, já 

qualificados e representados nos autos., em que as partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação 

(ID.15126358). É o relatório. Decido As partes informaram que entabularam 

acordo extrajudicial, colacionando nos autos para homologação. Apesar 

de a ré não estar representada nos autos, não verifico no acordo 

entabulado nenhuma vicio que impeça a homologação. Em atenção ao 

princípio da cooperação constante no artigo 6º do CPC/15, a homologação 

do acordo é a medida que se impõe, independentemente da existência de 

procuração do patrono nos autos. Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe 

ser necessário para a validação do negócio jurídico “agente capaz, objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não 

defesa em lei”, nada mencionando acerca da imprescindibilidade da 

representação do causídico. Nos termos da recente jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. 

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que 

versa sobre direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, 

não depende da representação das partes por advogado, impondo-se ao 

Juízo de origem proceder ao exame do pedido de homologação. 

Precedentes desta Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 28/09/2017- grifei) APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE CONDOMÍNIO - 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - 

PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. O acordo 

extrajudicial envolvendo apenas direitos patrimoniais, celebrado entre 

pessoas capazes, uma vez que atenda a todos os requisitos de validade 

e não esteja inquinado de vício de vontade, enquadra-se na esfera de 

disponibilidade das partes, prescindindo da presença de advogado para 

que seja considerado eficaz e válido, não existindo óbice legal à sua 

homologação judicial. (TJ-MG - AC: 10024112761143001 MG, Relator: João 

Cancio, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2013 - grifei) Assim, tratando-se de 

direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA QUE SURTA SEUS 

JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos termos 

do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma 

pactuada. Transitado em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 14 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: 1038134-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021264-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA AMORIM ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

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

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043680-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043680-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Observa-se que a Requerente, ao distribuir a presente ação, juntou os 

documentos (id n. 17067019) antes mesmo da própria inicial (id n. 

17067030), o que, por óbvio, dificulta o exame dos autos digitais. O artigo 

32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018 estabelece que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

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

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

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

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

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

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

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

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

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

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação o magistrado determinará a emenda 

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

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

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

único, do artigo 321, caput, CPC. – grifei. Em assim sendo, determino que a 

Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo nova 

juntada no PJE da peça inaugural e, posteriormente, da procuração e de 
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todos os demais documentos em ordem cronológica, a fim de facilitar o 

exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. Salienta-se que os 

referidos documentos deverão ser juntados com o preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando correspondência 

com a descrição conferida aos arquivos, conforme §2º, do artigo 32, da 

Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte Autora sanado 

a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a exclusão do 

sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão, pois, como 

acima dito, foram juntados de forma equivocada. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003885-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY MURIELL DE FREITAS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 

1003885-06.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIANY MURIELL DE FREITAS Endereço: RUA A-3, 07, QUADRA 125, 

PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-310 POLO PASSIVO: Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 7707, EM FRENTE AO HOSP STA ROSA, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 Senhor(a): LUCIANY MURIELL 

DE FREITAS A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 

18/02/2019, a partir das 07:30 horas, no(a) Rua pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 78.055-100 - Tel.: 

3641-7100 / 99635-6009, a fim de realizar a perícia médica, 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. ADVERTÊNCIAS : 1. Na 

perícia designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e 

laudos que possuir. 2. As partes poderão apresentar quesitos 

suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo 

perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Art. 469 do 

CPC. CUIABÁ, 14 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: 1016545-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 

1016545-32.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 6.918,75 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: DEBORA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

AVESTRUZ, 37, quadra 62, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-264 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: Avenida Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-000 Senhor(a): DEBORA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 

18/02/2019, a partir das 07:30 horas, no(a) Rua pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 78.055-100 - Tel.: 

3641-7100 / 99635-6009, a fim de realizar a perícia médica, 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. ADVERTÊNCIAS : 1. Na 

perícia designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e 

laudos que possuir. 2. As partes poderão apresentar quesitos 

suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo 

perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Art. 469 do 

CPC. CUIABÁ, 14 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH RODRIGUES MACEDO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

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: 1015734-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON ENEDINA FERREIRA CARNEIRO (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))

 

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, 14 

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: 1019127-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIANA VIEIRA DA SILVA (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 a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

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: 1017736-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALFIQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

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: 1034808-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE PAULA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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, 14 

de dezembro 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: 1034768-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E.A.F (REQUERENTE)

ELTON LUAN FLECK (REQUERENTE)

ANA OLGA DEMBISKI FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ACCO RODRIGUES OAB - MS14958 (ADVOGADO(A))

IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA OAB - MS12522 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de dezembro 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: 1034776-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERENTE)

MARIA ELIZABET GARCIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO OAB - MT0009887 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO(A))

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARIA ELIZABET GARCIA DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO(A))

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO OAB - MT0009887 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVERTO LUIZ CARLETTO (TESTEMUNHA)

 

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, 14 

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

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021709-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:
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JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLUMBIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021709-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: COLUMBIA 

REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a presente ação é idêntica aos autos n.º 

1021715-82.2017.8.11.0041. Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º 

e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência 

de litispendência. Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o 

prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039474-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX MARQUES DA SILVA OAB - MT713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYR GUIMARAES DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039474-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIX MARQUES DA SILVA RÉU: AYR GUIMARAES DE JESUS Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor, em que pese tenha se 

qualificado como advogado, não trouxe aos autos documentos hábeis 

para comprovar sua renda, situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382761 Nr: 18078-24.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY CONCEIÇÃO SILVA CORREA

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

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

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792126 Nr: 46219-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARCI MOREIRA REGO DOURADO, AIDES PEZZIN DE 

ALMEIDA, ÂNGELO ANTÔNIO RUFINO ALVES, ALDEMIR DE MORAES 

CAJANGO, ARI PEREIRA FORTES, AUGUSTO MOREIRA REGO DOURADO, 

CELSO MARQUES ARAÚJO, LUCIA REGINA DOS SANTOS, DARCI 

TAVARES DA SILVA, DOMINGOS VASQUES, FREDERICO LINHARES 

COUTO, JOSE ELDO OLIVEIRA VASCONCELOS, JOSE SOARES DE 

OLIVEIRA, LAZARA FERREIRA DA SILVA, SANDRA FRANCISCA 

MARQUES CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que verifiquei junto ao conta única e não tem mais valores 

vinculados a este feito, assim impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para manifestar, no prazo legala, acerca do prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091509 Nr: 6818-03.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SCHEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER TRÊS AMERICAS - ALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução das correspondências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902339 Nr: 31581-39.2014.811.0041

 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: EBERSON SILVA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a requerida para depositar os 

honorários periciais no valor R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais, no prazo 

de 10 (dez) dias, face a sentença condenastória..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771043 Nr: 24094-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLESSANDRA COUTINHO DE LARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857995 Nr: 12-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂHCF, ÉDERSON DA SILVA FARIA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 A. H. C. F., representado por Ederson da Silva Faria, promoveu o 

presente Cumprimento de Sentença em desfavor de Unimed Cuiabá, 

ambos qualificados e representados nos autos, nos termos do postulado 

de fls. 278/279.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença às 

fls.281/282, pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifestou concordância com a importância depositada 

e pugnou pela sua liberação via alvará judicial.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da obrigação fixada na sentena e a parte 

Exequente manifesta concordância com o montante depositado, restando 

satisfeita na integralidade a dívida.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

para liberação do valor depositado à fl. 282, conforme requerido à fl. 283.

 Após, com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020294 Nr: 32077-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDR'ANGELO & CIA LTDA , ANDRÉ FERNANDO 

PEDR'ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte EXEQUENTE, através de seu 

patrono, para manifestar acerca da correspondência devolvida, fls. 57.

Joyci Andriely B. da Silva

Estagiária de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 815676 Nr: 22128-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CERVI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B

 DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 389/393, o que faço para determinar 

que se expeça os competentes alvarás eletrônicos, para transferência do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta bancária da causídica e 

do valor remanescente para a parte exequente, por se tratar de valor 

incontroverso.No mais, no tocante aos demais valores executados, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no mesmo prazo supra, apresente 

os cálculos do saldo remanescente, já descontado o valor levantado e 

acrescidos os honorários advocatícios da fase de cumprimento de 

sentença e a multa, ambos no percentual de 10% (dez por cento) cada, 

nos termos do art. 523, § 2º, do Código de Processo Civil.Apresentados 

os cálculos, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena de 

penhora.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350011 Nr: 20485-37.2008.811.0041

 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: ALICE APARECIDA HUCULAK IMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - 

OAB:16397, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18.347, MARCIO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:13281, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 
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FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA - OAB:11056, 

CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado JADERSON ROCHA REINALDO, para 

proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115902 Nr: 16979-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949143 Nr: 59785-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO, para devolução dos autos nº 

59785-93.2014.811.0041, Protocolo 949143, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354453 Nr: 24925-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SUAMÉRICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279-B, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711251 Nr: 4288-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDON JORGE DA CRUZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL FACTORING E FOMENTO LTDA, 

CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, CAROL COSNTRUTORA 

INCORPORADORA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.662

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

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por intermedio de seu 

patrono, para retirar o edital de de fls. 89 e o edital de citação do 

executado Edézio Constantino Comarella e providenciar a publicação em 

jornal local de ampla circulação, comprovando nos autos no prazode 30 

dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711251 Nr: 4288-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDON JORGE DA CRUZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL FACTORING E FOMENTO LTDA, 

CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, CAROL COSNTRUTORA 

INCORPORADORA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.662

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, Cpf: 

73211168753, Rg: 1.318.362, Filiação: Edezio Jose Comarela e Olga Maria 

Vieira Comarela, data de nascimento: 04/01/1973, brasileiro(a), natural de 

Afonso Claudio-ES, casado(a), empresario e contador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O Autor – Eudon Jorge da Cruz Neto, é credor da 

Executada CAROL FACTORING & FOMENTO LTDA na importância líquida, 

certa e xígivel de R$ 296.917,46 (duzentos e noventa e seis mil, 

novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), valor 

atualizado do cheque de titularidade da executada acima nominada, 

representado pelo título abaixo descrito: Tipo: Cheque – Banco: HSBC – N.: 

237 – N. do Cheque: 012241-6 – Vencimento: 16/08/2010 – Valor: R$ 

90.745,00 . O Exequente por diversas vezes procurou a Executada para 

tentar uma composição amigável do débito, porém, de nada adiantou, 

restando, tão somente, buscar a recuperação de crédito através da tutela 

do judiciário. Segundo a própria Executada, a empresa faz parte de um 

grupo econômico composto de três empresas, a saber: Carol Factoring & 

Fomento Mercantil LTDA (CNPJ 02.411.048/0001-29), Carol 

Empreendimentos Imobiliários LTDA (CNPJ 39.310.990/0001-08) e Carol 

Construtora e Incorporadora LTDA (CNPJ 08.058.630/0001-29) e, na 

dificuldade de uma, auxiliavam-se financeiramente, numa confusão fiscal, 

visto todas as empresas terem os mesmos sócios,, sendo o sócio 

majoritário nas três, Edézio Constantino Comarela. É sabído que para que 

se considere que uma empresa faça parte de um grupo econômico com 

outras, deve existir uma relação intima de negócio e de controle, e a 

gestão deve ser comum. Os interesses idem. É o que ocorre no caso 

concreto. Há de se destacar que todas as empresas do grupo possuem o 

mesmo endereço, como fica demonstrado nos documentos ora juntados, e 

os mesmos sócios, conforme certidões simplificadas da Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso, documentos anexos. Embora insistentemente 

cobrada, a Executada titular do cheque não demonstrou-se propensa a 

solucionar o débito pela via amigável, não deixando outra alternativa ao 

credor senão a busca de seu crédito pela via judicial. Para tanto, 

apresenta-se abaixo planilha atualizada do valor a ser executado, planilha 

esta realizada através do site do dr.calc.net: Cálculo de atualização 

monetária Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 90.745,00 Indexador e 

metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da 

correção 16/8/2010 a 30/11/2018 Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples 

Período dos juros 16/8/2010 a 30/11/2018 Dados calculados Fator de 

correção do período 3028 dias 1,628400 Percentual correspondente 3028 

dias 62,839976 % Valor corrigido para 30/11/2018 (=) R$ 147.769,14 

Juros(3028 dias-100,93333%) (+) R$ 149.148,32 Sub Total (=) R$ 

296.917,46 Valor total (=) R$ 296.917,46 Isto posto, com fundamento no 

artigo 784, inciso I, e na forma do artigo 824 e ss. do Código de Processo 

Civil, requer se digne Vossa Excelência, em determinar a citação das 
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Executadas e seus proprietários, através de Edital, para que no prazo de 

03 (três) dias, efetuem o pagamento da importância apurada, devidamente 

corrigida, ou querendo, ofereça embargos no prazo legal, cabendo-lhe a 

advertência quanto ao artigo 918, III, do mesmo diploma legal. Requer, 

desde já, caso não haja o adimplemento do débito, e independentemente 

da oposição de embargos, sejam adotadas as medidas previstas no artigo 

854, do CPC, através do Sistema Bacen-Jud, observada a ordem e a 

gradação do artigo 835, da mencionada lei e os limites financeiros que 

norteiam esta execução. Requer-se que a penhora on linerecaia sobre as 

três empresas do grupo econômico, vez que solidárias, e seus sócios. Na 

eventualidade de não serem encontrados ativos em nome das Executadas 

e seus sócios, requer seja efetivada a penhora e avaliação, por mandado 

judicial, e por intermédio de Oficial de Justiça, incidindo em tantos bens 

quantos bastem ao pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, 

custas processuais e honorários advocatícios. Acaso se revelem 

infrutíferas as incursões legais anteriormente suscitadas, que recaia a 

oportuna ordem de penhora sobre o faturamento das três pessoas 

jurídicas do grupo econômico, consoante a previsão legal constante no já 

citado artigo 854, do Código de processo Civil. Se ainda assim, persistir 

sem segurança material o feito, que seja então intimado os executados a 

indicar a este digno Juízo, em 05 (cinco) dias, quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob 

pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, e suas 

rigorosas consequências legais, consoante as imposições que se achem 

descritas no artigo 774 e em seu inciso V, também do mesmo Códex, além 

da possibilidade jurídica de desconsiderar a pessoa jurídica executada. 

Requer, ainda, que para realização do ato de citação sejam concedidos os 

beneficíos do parágrafo 2º , do artigo 212, do Código de processo Civil. 

Requer-se que no caso de julgamento procedente da lide, sejam os 

executados condenados ao ressarcimento das taxas, emolumentos e 

custas processuais efetivadas pelo Exequente, requerendo-se, ainda, a 

condenação solidária de todos os executados em honorários 

sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, do Código de Processo Civil. 

Dá-se à causa valor do título, a saber R$ 296.917,46 (duzentos e noventa 

e seis mil novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 100.058,10 - Valor 

Atualizado: R$ 100.058,10 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Constatando que o executado Edezio 

Constantino Comarela encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a 

sua citação via edital, conforme pleiteado, com prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 256 e257 do Código de Processo Civil).Determino que a parte 

Exequente comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, a publicação do edital 

de citação em jornal local de ampla circulação, nos termos do artigo 257, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Além disso, determino que o 

Exequente comprove a publicação do edital de citação de fl. 89, nos 

mesmos termos.Caso a parte Executada devidamente citada via edital não 

compareça aos autos, nomeio a Defensoria Pública Estadual como curador 

especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao referido órgão para 

manifestação.Ressalta-se que “há necessidade de se nomear curador 

especial ao executado citado por edital, que permanece revel, sob pena 

de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes a essa citação 

ficta” (Ap 32063/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

14/06/2018).Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça editou a 

súmula 196, in verbis:Súm. 196. Ao executado que, citado por edital ou por 

hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com 

legitimidade para apresentação de embargos.Cumpra-se. Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosalen Santos, 

digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163570 Nr: 37386-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES PEREIRA & CARMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOEL AUGUSTO 

DE FIGUEIREDO COELHO, para devolução dos autos nº 

37386-02.2016.811.0041, Protocolo 1163570, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173708 Nr: 41632-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNE JOARA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070022 Nr: 55382-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069859 Nr: 55330-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo de cinco 

(05) dias.

Joyci Andriely B. Silva

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037014-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037014-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Não obstante os 

substanciosos argumentos tecidos pela parte autora na petição acostada 

no Id. nº 16741729, o Código de Processo Civil não permite a modificação 

do posicionamento adotado no início do litígio por meio de simples pedido 

de reconsideração. Além disso, a parte autora não trouxe aos autos 

nenhum elemento capaz de alterar a situação fática anteriormente 

verificada, devendo ser registrado que qualquer insurgência acerca das 

decisões preferidas nos autos pode ser arguida por meio do recurso 

cabível. Assim, inexistindo previsão legal para sua oposição, assim como 

inexistindo qualquer elemento novo capaz de ensejar a modificação da 

decisão que indeferiu a tutela de urgência, NÃO CONHEÇO do pedido de 

reconsideração apresentado no Id. nº 16741729, mantendo incólume o 

decisum proferido no Id. nº 16261672. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043831-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

FARES HAMED ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043831-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EXECUTADO: 

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME, ARILSON COSTA DE ARRUDA, 

FARES HAMED ABOUZEID FARES Vistos etc. Nos termos do artigo 145, 

inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para processar 

e julgar o presente feito. Determino que os autos sejam remetidos ao meu 

substituto legal. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035225-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Copacelmix Serviços de Concreto Usinado Ltda interpôs 

Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1013673-36.2018.8.11.0000 em 

face da decisão de id n. 16178930, que indeferiu o pedido de arresto via 

Bacenjud nas contas bancárias da empresa Requerida. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão recorrida, no entanto, a referida decisum foi modificada pelo 

Tribunal de Justiça. Por tal motivo, cumpra-se conforme decisão do 

Tribunal de Justiça (id n. 16911302), consequentemente, procedo a 

penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos termos dos 

artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil (Extrato em 

anexo a presente) Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o 

valor para a Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, 

intime-se pessoalmente a parte Requerida acerca da penhora, conforme 

determina o artigo 854, §2º, do Código de Processo Civil. Do resultado 

acima, manifeste a parte Requerente no prazo de 05 (cinco) dias. 

Oficie-se a Secretaria da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. 

No mais, aguarde o prazo para o pagamento do débito ou para a 

interposição dos Embargos Monitórios. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035225-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Copacelmix Serviços de Concreto Usinado Ltda interpôs 

Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1013673-36.2018.8.11.0000 em 

face da decisão de id n. 16178930, que indeferiu o pedido de arresto via 

Bacenjud nas contas bancárias da empresa Requerida. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão recorrida, no entanto, a referida decisum foi modificada pelo 

Tribunal de Justiça. Por tal motivo, cumpra-se conforme decisão do 

Tribunal de Justiça (id n. 16911302), consequentemente, procedo a 

penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos termos dos 

artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil (Extrato em 

anexo a presente) Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o 

valor para a Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, 

intime-se pessoalmente a parte Requerida acerca da penhora, conforme 

determina o artigo 854, §2º, do Código de Processo Civil. Do resultado 

acima, manifeste a parte Requerente no prazo de 05 (cinco) dias. 

Oficie-se a Secretaria da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. 

No mais, aguarde o prazo para o pagamento do débito ou para a 

interposição dos Embargos Monitórios. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037984-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNES ANDRE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NUNES DO CARMO 02912699150 (REQUERIDO)

RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

PATRICIA NUNES DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Antunes André Oliveira Barbosa ajuizou a presente com 

pedido de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente em face 

de Wall Street Investimentos, Patrícia Nunes do Carmo e Rafael Bruno de 

Jesus Santos, todos já qualificados nos autos. O Requerente pretende, em 

sede de tutela de urgência, a busca e apreensão de um veículo HYUNDAI 

HB20 1,0 CONFORTPLUS 5P, Placa QCB-0086, Cor Prata, ano/modelo 

2017/2017, CHASSI 9BHBG51CAHP781118, RENAVAM 01123920785, 

bem como, seja determinado o bloqueio de valores via Bacenjud em contas 

bancárias de titularidade dos Requeridos. Com a inicial vieram 

documentos. Emenda a inicial contida em ID 16400410 e ID 16557934. 

Relatado o necessário, decido. De inicio, recebo a emenda da inicial 

contida em ID 16557934, bem como seus documentos, por consequência, 

retifique o sistema PJE excluindo o polo passivo o requerido Rafael Bruno 

de Jesus Santos. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida em caráter antecedente 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 c/c artigo 

303, ambos do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 
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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 “Recibo de 

Entrega do Veículo” objeto do pedido de tutela (ID 16256185), Boletim de 

Ocorrência noticiando os fatos a Autoridade Policial (ID 16256186), os 

documentos do veículo comprovando a propriedade do Autor (ID 

16256189), o Contrato de Comodato de Veículo alugado (ID 16256494), 

bem como as noticias veículadas na mídia local (ID 16256495, 16256497e 

16256502), o quais, ao menos neste momento processual, demonstram a 

verossimilhança do alegado na petição inicial. 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, correndo o risco de não conseguir reaver o veículo entregue 

aos Requeridos, bem como os valores que investiu no negócio objeto dos 

autos, em tese, fraudulento. Desta forma, pelas provas carreadas com a 

inicial, nesta fase de cognição sumária, entendo presentes os requisitos 

exigidos em lei para deferimento da tutela pretendida. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, defiro 

a tutela de urgência em caráter antecedente para: 01) Determinar a busca 

e apreensão de um veículo HYUNDAI HB20 1,0 CONFORTPLUS 5P, Placa 

QCB-0086, Cor Prata, ano/modelo 2017/2017, CHASSI 

9BHBG51CAHP781118, RENAVAM 01123920785, nomeando desde já o 

Autor como depositário fiel do bem; e, 02) Determinar o bloqueio via 

Bacenjud da importância de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e 

seiscentos reais) junto as contas bancárias em nome das requeridas Wall 

Street Investimentos e Patrícia Nunes do Carmo, cujo extrato segue em 

anexo a presente decisão. Nos termos do artigo 303, §1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil, a autora tem o prazo de 15 dias para aditar a 

sua inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito 

(artigo 303, §2º, do Código de Processo Civil). Em caso de recurso da ré, 

nos termos dos artigos 6º, 378 e 1.018 do Código de Processo Civil, esta 

deverá comunicar este juízo de sua interposição, para evitar a estabilidade 

determinada no artigo 304, “caput”, do mesmo Código. Desde já, intime-se 

a parte Autora para que comprove nos autos o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intimem-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026100-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026100-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A Requerente objetiva, por 

meio da petição de id n. 17083972, a concessão de tutela de urgência 

incidental para que a Requerida seja compelida a restabelecer o 

fornecimento dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/2641835-0, alegando, em síntese, que após a concessão da tutela 

pleiteada na inicial a Requerida emitiu as faturas referentes aos meses de 

setembro, outubro e novembro do corrente ano em valores abusivos. O 

que se vê dos autos é que a Requerente pretende a extensão dos efeitos 

da tutela de urgência anteriormente deferida (id n. 14767044). No entanto, 

observa-se que o objeto da lide versa acerca da discussão das faturas 

abusivas de energia elétrica da referida unidade consumidora, referentes 

aos meses de junho, julho e agosto de 2018. Por outro lado, o Requerente 

informa por meio da petição supracitada que a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica na sua residência se deu por faturas, supostamente 

abusivas, estranhas à lide, quais sejam, relativas aos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2018. Em assim sendo, entendo que, por se tratar 

a suspensão dos serviços por faturas de energia elétrica que não foram 

questionadas na inicial, não há que se falar no deferimento da medida 

pleiteada, pois a tutela de urgência deve ser limitada aos débitos objeto da 

lide. Saliento que a Requerente, se entender que há abusividade nas 

faturas, como alegado, deverá ajuizar a ação autônoma cabível. Deste 

modo, indefiro os pedidos contidos na petição de id n. 17083972. 

Independente disso, intime-se novamente a Requerida para que cumpra a 

medida liminar deferida anteriormente (id n. 14767044), sob pena de 

aplicação das sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Cumpra-se. 

Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1040825-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEXA ALUMINIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA BARRETTA GUIMARAES AMADELLI OAB - SP243218 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCL ALUMINIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Texa Alumínio Ltda ajuizou a presente Tutela de Urgência 

Cautelar em caráter Antecedente em face de JCL Alumínio Ltda – ME 

(Alumínio Pantanal), ambos já qualificados nos autos. A Requerente relata 

que vendeu diversas mercadorias a empresa Requerida, vontudo, a 

mesma deixou de efetuar o pagamento das mesmas, bem como, alega que 

está correndo o risco de receber pelas mercadorias em razão de suposta 

insolvência da Ré. Requereu, em sede de tutela de urgência em caráter 

antecedente, o arresto das mercadorias adquiridas e não pagas pela 

Requerida que estão em seu poder ou outros produtos da mesma espécie 

(perfis de alumínio) que estajam no estoque da sede da Requerida, até o 

limite de 19.588 kg de mercadorias. Com a inicial vieram documentos. 

Emenda a inicial em ID 16785067 e ID 17024263. Relatado o necessário. 

Decido. De início, recebo as emendas da inicial contidas em ID 17024263 e 

ID 16785067, bem como seus documentos, por consequência, defiro o 

aditamento da inicial (ID 16785067), nos termos do artigo 329, I, do Código 

de Processo Civil. Pretende a requerente a concessão da tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente, para o fim de determinar o 

arresto das mercadorias adquiridas pela Ré e não pagas e/ou outros 

materiais da mesma espécie que porventura estajam no estoque da 

empresa, até a quantidade de 19.588 kg de mercadorias. O artigo 305, 

caput, do Código de Processo Civil, que disciplina a tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, estabelece: Art. 305. A petição inicial 

da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Quanto à possibilidade de concessão de liminar no 

procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero afirmam: “Pode o autor requerer tutela cautelar liminarmente (art. 

300, § 2º, CPC) – rigorosamente, uma antecipação da tutela cautelar. Pode 

o juiz concedê-la inaudita altera parte ou após justificação prévia. Da 

decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC).” (Novo Código de 

Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. 

Negritei.) Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito da empresa 

autora (fumus boni iuris) está evidenciado nos documentos que instruem a 

inicial, em especial as Notas Fiscais/Duplicatas contidas em Id n. 16697435 

ao de n. 16697238 que demonstram as vendas das mercadorias 

mencionadas na inicial a empresa Ré, bem como, pelos e-mails contidos 

em ID 16697392 e a informação trazida na emenda da inicial de ID 

16785067, os quais evidenciam o não pagamento dos valores 

mencionados na lide. Por sua vez, o perigo de dano se consubstancia na 

possibilidade do não recebimento dos valores devidos referente à venda 

de mercadorias para a Requerida gerar graves prejuízos à atividade 

comercial que a autora exerce, bastando verificar as inúmeras dívidas 

negativadas em nome da Ré (ID 16697398). Ademais, não vejo prejuízo 

grave ou de difícil reparação ao requerido (art. 300, §3º, do Código de 
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Processo Civil), pois a presente decisum poderá ser revertida a qualquer 

tempo, bem como, a empresa Requerente forneceu caução idônea de dois 

caminhões para garantia de eventuais danos a parte contrária (artigo 300, 

§1º, do Código de Processo Civil). Logo, nos termos do artigo 300, §1º e 

§2º c/c artigo 305 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente para determinar o arresto junto 

a empresa Requerida das mercadorias adquiridas e não pagas pela 

mesma que estão em seu poder ou outros produtos da mesma espécie 

(perfis de alumínio) que estajam no estoque da sede da Requerida, até o 

limite de 19.588 kg (dezenove mil quinhentos e oitenta e oito quilogramas) 

de mercadoria, contudo, mediante a caução fornecida. Assinado o Termo 

de Caução pela parte Autora e juntado nos autos, expeça-se 

imediatamente o mandado para citação e arresto, como fixado pelo 

presente decisum. Cite-se a requerida para contestar o pedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e indicar as provas que pretende produzir (artigo 306, 

CPC). Efetivada a tutela de urgência de natureza cautelar, a autora terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido principal, que deverá ser 

apresentado nos mesmos autos, independente do adiantamento de novas 

custas processuais, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida 

em caráter antecedente (artigos 308 e 309, CPC). Assim que apresentado 

o pedido principal, venham os autos conclusos para designação de 

audiência de conciliação ou de mediação (artigo 308, §3º, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043548-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA VALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043548-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO VIEIRA VALES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Antonio Vieira Vales ajuizou 

a presente Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência e Dano 

Moral em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

ambos qualificados nos autos. O Requerente objetiva, em sede de tutela 

de urgência, que a Requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora n. 6/349269-1 e se abstenha de incluir 

seu nome junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, argumentando, 

em síntese, que as obrigações cobradas são abusivas, por se tratar de 

recuperação de consumo de período em que a residência não possuía 

moradores. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida 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. A probabilidade do 

direito se evidencia através dos documentos de id n. 17043877, 

17043882, 17043889 e 17043889 que demonstram que as faturas em 

discussão encontram-se majoradas ao se comparar com a média de 

consumo da residência do Autor, em razão de consumo de energia não 

faturado. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 

849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo suspeita de 

fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica 

não pode servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretérito. Este 

também é o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria: AGRAVO 

INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA DE 

OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS RECURSAIS REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE 

APURADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e pacífica do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de suposta fraude 

apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de medida tendente a 

forçar o consumidor a quitar valores apurados unilateralmente, sendo 

necessário, para tanto, a utilização do procedimento ordinário de 

cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que a pretensão da agravante 

também se revela ilegítima na medida em que "o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito 

que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). 

(...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 11089002387, 

Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da Publicação no Diário: 

10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, haja vista que receber a notícia de corte no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é considerado um 

bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, 

inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado de 

serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 300 

do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome do Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos em 

discussão nos presentes autos. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de 

n. 6/349269-1, bem como, não insira o nome do Requerente junto ao rol 

dos órgãos de inadimplentes, tão somente em relação às faturas em 

discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Defiro à parte Autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de março de 2019, às 08:00 horas, a 

ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1043487-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ERIC ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos 

etc. Eric Alves de Oliveira propôs a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito de Energia Elétrica com pedido de Tutela Provisória 

em desfavor de Energisa Mato Grosso, ambos qualificados nos autos, nos 

termos do postulado na inicial. O Autor objetiva, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome do rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, alegando, em suma, que as inscrições creditícias lançadas pela 

concessionária de energia elétrica Requerida são indevidas. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. Como se 

sabe, a tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. In casu, 

a probabilidade do direito se evidencia pelo documento de id n. 17036459 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes pela Requerida, bem como, através dos demais 

documentos que acompanham a inicial que demonstram, ao menos neste 

momento, a possível mensuração equivocada do consumo registrado na 

unidade consumidora n. 6/346622-4, como suscitado na exordial. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, veja: “(...) 1. É lícita a 

determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Por sua vez, o 

perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta 

prejuízos ao Requerente, consistente no abalo de crédito sofrido, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Desta 

forma, presentes os requisitos exigidos em lei, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a exclusão do nome do Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente aos 

débitos em discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). Defiro à parte Autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de março de 2019, às 08:30 horas, a 

ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043861-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043861-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Nos termos do 

artigo 145, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito. Determino que os autos sejam 

remetidos ao meu substituto legal. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 14 

de dezembro de 2018. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035914-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

proceder com a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do Sr. oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043651-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de 

gratuidade, intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento 

das custas processuais e o respectivo comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042676-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA XAVIER DA CRUZ (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA MORAES DUQUE (AUTOR(A))

LENIR FRANCISCA DA CRUZ (AUTOR(A))

MILTON CORREA DE MORAIS (AUTOR(A))

GILDO DIAS QUIRINO (AUTOR(A))

ROSENICE MARTIN LIMA (AUTOR(A))

VERA LUCIA RIBEIRO PRADO (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES XAVIER DE JESUS (AUTOR(A))
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BERENICE PINHEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

EUNICE MARIA PINHEIRO (AUTOR(A))

LENI CLARA MULLER TENORIO (AUTOR(A))

NELSON DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANGELA SOARES (AUTOR(A))

WALDEMIR FELIX DA COSTA (AUTOR(A))

MARIA BENEDITA DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

ALBERTINO PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1042676-10.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Ação 

Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, distribuída por dependência 

ao Processo Eletrônico-PJE nº 1004617-50.2018.8.11.0041, que tramita na 

Nona Vara Cível da Capital. Diante do exposto, determino o 

encaminhamento do presente feito a 9ª Vara Cível da Comarca da 

Capital-MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043616-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO JOSE SALVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil Objetiva c/c Má 

Prestação de Serviço, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, preenchendo os requisitos do artigo 319 do CPC. Assim, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o 

benefício da Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio 

do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes 

- Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043675-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI TABORDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SILVA SALVADOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que traz por objeto Intimação, e vem 

acompanhada dos documentos necessários, preenchendo os requisitos 

exigidos pelo art. 260 do CPC, incluindo o comprovante de recolhimento 

das custas. No caso, resta pendente o recolhimento da diligencia para 

cumprimento do ato deprecado. Dessa forma, não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

Cons igne-se  que  poderá  consu l ta r  a t ravés  do  s i t e 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

Portaria 64/2013/DF. Depositada a diligência, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento da missiva, devolva-se à comarca de 

origem com nossas homenagens, e as baixas necessárias. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043676-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOVENTINO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Em que pese estarem elencados no artigo 260 do CPC, os 

requisitos essenciais da carta precatória, nota-se que a presente missiva 

não se encontra revestida dos requisitos legais. No caso, a precatória foi 

encaminhada desacompanhada da cópia do despacho judicial Inicial, da 

Procuração, e sem a Guia de recolhimento das custas processuais ou de 

informações quanto à gratuidade. Diante do exposto, fundamentado no 

que dispõe o inciso I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta 

precatória ao Juízo de origem, observando as formalidades legais, 

estabelecidas na CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043765-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ARAGAO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Assim, 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, 
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e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043581-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Assim, 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: 1043279-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MICHAELA NOBRE 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. 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. Dessa forma, 

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. Ante ao exposto, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043231-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança 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, verifica-se que a parte 

requerente deixou de anexar nos autos o “AR” comprovando a entrega da 

correspondência encaminhada a Seguradora Líder, contendo a 

declaração de que o conteúdo do envelope se trata de Requerimento 

Administrativo de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT, do requerente. 

Dessa forma, não estando demonstrado o protocolo do requerimento 

administrativo, deve o pedido ser adequado. Posto isso, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, trazendo para os autos o AR, da 

correspondência encaminhada a Seguradora Líder, declarando que o 

conteúdo do envelope se trata de Requerimento Administrativo de 

Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT, do requerente, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043803-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA OSORSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Assim, 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043036-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO LEMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/03/2019, às 11:12 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031067-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DE S ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 10:00 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: 1022046-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 10:30 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854530 Nr: 57087-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL LUNA LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 11.178

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Daniel Paulo Maia 

Teixeira, para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083776 Nr: 3325-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA FEITOZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752624 Nr: 4488-72.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROGÉRIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2.850-A/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461365 Nr: 30336-32.2010.811.0041

 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: POUPEX ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARGARETE COSTA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:OAB/DF 24.378, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para retirar 

documentos expedidos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723056 Nr: 18634-55.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHER CELINA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MONICA BARROS 

MULLER COUTINHO - OAB:MT/ 15.372/0, ARTHUR MULLER COUTINHO 

- OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705585 Nr: 40151-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI ALVES VITURINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31142, PABLO DOTTO - OAB:147434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827132 Nr: 33020-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO, MARIA 

ADINAIR MEDEIROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091446 Nr: 6784-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ I SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYSA DE LIMA CERQUEIRA CALDAS 

MONTEIRO, TALC COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Ana Paula Jesus Araujo , 

para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 88850 Nr: 10331-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE AZEM FERREIRA, DORA AZEM FERREIRA 

MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELME DE SIQUEIRA MENDONÇA, CECY MARIA 

CARDOSO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT, SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 Código do Processo nº 88850

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde os 

exequentes vem aos autos, requerer a manutenção da penhora de folhas 

313/315, bem como, indicar crédito pertencente a segunda executada 

(Cecy) para penhora.

 No caso, verifica-se que a decisão acima citada, encontrava-se 

suspensa por força do Agravo interposto pelos executados, que foi 

improvido na corte superior (fls. 383/391).

Dessa forma, considerando o teor da decisão do Agravo anexada as 

folhas 383/391, determino o cumprimento integral da decisão de folhas 

313/315.

Quanto ao crédito indicado pelos exequentes, nota-se que os documentos 

probatórios de folhas 358/369, encontram-se desatualizados vez que 

datam do ano 2015.

Isto posto, intimem-se os exequentes para no prazo de cinco dias, trazer 

para os autos documento probatório atualizado do crédito pertencente a 

segunda executada, para posterior análise do pedido, e prosseguimento 

do feito, sob pena indeferimento.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 722680 Nr: 18234-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOURIVAL MATTOS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13353/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, IRINA DE OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - 

OAB:12.300/MT, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5924

 Código do Processo nº 722680

Vistos,

Renumerem-se as folhas destes autos, a partir da pagina 199.

A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte requerida 

para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença já transitou em julgado (fls. 207), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação no feito, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 197/106.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 844155 Nr: 48013-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Processo Código nº 844155

Vistos,

Trata-se de pedido de liquidação de sentença que o pedido formulado pelo 

Exequente/Liquidante, não preenche os requisitos do artigo 509 do CPC, 

por estar desacompanhado de documentos indispensáveis, e precisa ser 

adequado.

No caso, a condenação abrange o pagamento das cotas vencidas no 

curso da lide, dessa forma, para a liquidação da sentença, pelo 

procedimento comum, estabelecido no § 2º do artigo 509 do CPC, cumpre 

a parte exequente anexar ao pedido os boletos vencidos e não pagos no 

decorrer da lide que não foram apresentados no processo, comprovando 

os valores que compõem o seu crédito apresentado no cálculo de 270, o 

que não ocorreu.

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente/liquidante para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido, anexando nos autos os boletos 

vencidos e não pagos no decorrer da lide, para posterior prosseguimento, 

sob pena de indeferimento.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949188 Nr: 59816-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE, DALVA 

LUCIA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37.007

 Código do Processo nº 949188

Vistos,

 A sentença proferida nestes autos foi reformada na corte superior, 

conforme acódão de folhas 247/251, vindo a parte exequente requerer a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.

O caso, trata-se de Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, na 

forma estabelecida pelo § 2º do artigo 509 do CPC, que para 

concretização da sentença proferida nos autos, necessário à realização 

de cálculo para apuração do valor exequendo.

Dessa forma, considerando que a apuração do valor da condenação 

depende apenas de cálculo aritmético, determino o encaminhamento dos 

autos a Contadoria Judicial para elaboração do cálculo com os parâmetros 

definidos na sentença e no acórdão acima citado, para apuração do valor 

exequendo, no prazo Legal.

Elaborado o cálculo, diga a parte exequente em cinco dias, a seguir, 

voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 179277 Nr: 35133-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTONI E GUBEL LTDA, MARCO HELDER 

CHRISTONI

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

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

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

OAB:MT 3473-A, MARIA CRISTINA DE ALENCAR SILVA - 

OAB:3.772/OAB/TO

 Código do Processo nº 179277

Vistos,

 Trata-se de execução de Titulo Extrajudicial, com embargos do devedor 

julgados (fls. 158/159, onde parte exequente não logrou êxito em localizar 

bens pertencentes a parte executada, vindo requer a intimação da 

executada para indicar bens sujeiros a penhora.

Não havendo comprovação do pagamento da dívida, defiro o pedido 

formulado as folhas 228/229, intime-se da parte executada pessoalmente 

para no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos bens sujeitos a penhora 

e o local onde possam ser localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena 

de aplicação da sanção prevista no referido artigo, com a redação dada 

pela Lei nº 13.256/16.

Consigne-se, que caso não o faça será apenado com multa de dez por 

cento (10%) do valor atualizado do débito exeqüendo, que será revertido 

em favor do exeqüente, exigível na própria execução, conforme 

preconizado pelo artigo 774, parágrafo Único, do CPC.

Decorrido o prazo acima, diga a parte exequente e, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte executada.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 216803 Nr: 25452-33.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 Processo Código nº 216803

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

exequente intimada a promover o andamento do feito, vem requerer a 

renovação da penhora eletrônica Bacenjud.

Dos autos constata-se que o Poder Judiciário já promoveu a busca 

Bacejud, sem obtenção total de êxito, no intento executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que, uma 

vez realizada a penhora on-line sem obtenção de êxito, o novo pedido 

deve vir acompanhado de demonstração de que ouve alteração 

econômica no patrimônio do devedor.

No caso, o pedido da parte exequente vem desacompanhado de prova ou 

indício de eventual alteração ocorrida na situação econômico financeiro da 

parte executada, capaz de ensejar a renovação do ato anteriormente 

infrutífero, por essa razão, indefiro a renovação da penhora eletrônica 

requerida as folhas 232.

 Constatando que o exequente deixou de indicar outros bens a penhora, 

para o regular andamento desta execução, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 523 do CPC, determino que se proceda a penhora de bens 

na sede da empresa executada, tantos quantos bastem para garantia do 

valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis - artigo 833 

do CPC.

De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC, 

os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 841025 Nr: 45343-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CORREA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 841025

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

exequente vem requerer a renovação da penhora eletrônica.

Dos autos verifica-se que o Poder Judiciário já promoveu buscas usando 

as ferramentas Bacejud e Renajud, sem obtenção de êxito (fls. 110/112).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que, uma 

vez realizada a penhora on-line sem obtenção de êxito, o novo pedido 

deve vir acompanhado de demonstração de que ouve alteração 

econômica no patrimônio do devedor.

No caso, o pedido da parte exequente vem desacompanhado de prova ou 

indício de eventual alteração ocorrida na situação econômico financeiro da 

parte executada, capaz de ensejar a renovação do ato anteriormente 

infrutífero, por essa razão, indefiro a renovação da penhora eletrônica 

requerida as folhas 122/126.

 Para o regular andamento desta execução, anotem-se nos autos os 

endereços da parte executada indicado as folhas 123, a seguir, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, determino que 

se proceda a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos 

quantos bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis - artigo 833 do CPC.

De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC, 

os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932495 Nr: 50663-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADOLFO FRAY, ARMANDO FRAY, ASTRID 

FREY FRENZEL, ERICA ELIANE FRAY LUNA, IVONE BRAUN, SELMA 

FRAY, APARECIDO BOBBO, ARMINDO FERCHO, DERCIDIO MANOEL DA 

SILVA, JOÃO STANISZEWSKI, JOSÉ MACIEL FERREIRA, LAURO PEDRO 

KONZEN, NILSON ROVARI, OTTO ICKERT, SEBASTIÃO BOBBO, SILVIO 

REZER, VERONICA ERHARTER RUTZEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Processo Código nº932495.

VISTOS,

 As fls. 319/324 foi proferida decisão convertendo o procedimento em 

liquidação de sentença por arbitramento, da qual a parte Executada 

interpusera Agravo de Instrumento, todavia, foi negado provimento ao 

Recurso (fl.325/335/339).

De outra sorte, o Ofício Circular nº 83/2018/DAP (expediente 

n.0099672-71.2018.811.0000), comunicou a decisão proferida em 

05/02/2018, no Recurso Extraordinário n.632.212/SP (Ofício Eletrônico 

n.4058/2018 oriundo do Supremo Tribunal Federal), que assim determinou:

“(...) a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o 

acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.

A par disso, DETERMINO a SUSPENSÃO do andamento do presente feito 

pelo prazo de 24 meses, a contar de 05/02/2018.

Por consequência, postergo a apreciação dos cálculos apresentados as 

fls. 340/348 e 354/396.

Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913909 Nr: 39427-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Processo Código n.913909

VISTOS,

 O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso comunicou por meio do 

Ofício Circular nº 83/2018/DAP (expediente n.0099672-71.2018.811.0000) 

de 09/11/2018 a decisão proferida no Recurso Extraordinário 

n.632.212/SP (Ofício Eletrônico n.4058/2018 oriundo do Supremo Tribunal 

Federal), que assim determinou:

“(...) a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o 

acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.

A par disso, DETERMINO a SUSPENSÃO do andamento do presente feito 

pelo prazo de 24 meses, a contar de 05/02/2018.

Por consequência, postergo a apreciação da impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada pela parte Executada as fls. 112/131.

Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772931 Nr: 26059-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LOCK, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, 

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

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

OAB:4.324/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado, 

para reconhecer o valor da execução em R$ 8.972,70 (oito mil, 

novecentos e setenta e dois reais e setenta centavos), e subsistindo valor 

suficiente para quitação do valor da condenação representado pelo 

depósito de fl.287, nos termos do artigo 925 do CPC, JULGO EXTINTO O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA relativo a obrigação de pagar que a parte 

ALBERTO ANDRE LASH move em desfavor de PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A.Custas pela parte Exequente. Ante o princípio da 

sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual 

aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as 

despesas dele decorrentes, fixo honorários de sucumbência em favor do 
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r. causídico da parte Executada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do que preconiza os §§1º e 8º do art. 85 do CPC.Outrossim, diante 

da expressa concordância do credor USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

manifestada as fls. 306, reputo também cumprida a obrigação de pagar e 

nos termos do artigo 925 do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA instaurado as fls. 289/292.Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado as fls. 287 em favor do Credor ALBERTO ANDRE LASCH na 

importância de R$ 8.972,70 (oito mil, novecentos e setenta e dois reais e 

setenta centavos), observando os dados bancários indicado nos autos as 

fls. 304, e outro no valor excedente da execução em favor da parte 

Executada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, ficando esta ultima desde já 

intimada para informar os dados bancários para tanto.Preclusa a via 

recursal e inexistindo ulteriores deliberações ou requerimentos pelas 

partes, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 13 de dezembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702854 Nr: 37476-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ROSA, MARA JANE COSTA 

LIMA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado, 

para reconhecer o valor da execução em R$ 67.358,35 (sessenta e sete 

mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), e 

subsistindo valor suficiente para quitação do valor da condenação 

representado pelo depósito de fl.278, nos termos do artigo 925 do CPC, 

JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA relativo a obrigação de 

pagar que as partes JOSE ANTONIO ROSA e MARA COSTA LIMA ROSA 

movem em desfavor de INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA 

S/A;Outrossim, diante da expressa concordância dos credores JOSE 

ANTONIO ROSA e MARA COSTA LIMA ROSA pela compensação do 

referido valor com as verbas de sucumbência objeto do pedido de 

cumprimento de sentença ofertado às fls. 280/284 pela parte 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, reputo também cumprida a 

obrigação de pagar e nos termos do artigo 925 do CPC, JULGO EXTINTO O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com relação a eles. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado as fls. 278 em favor dos Credores JOSE ANTONIO ROSA 

e MARA COSTA LIMA ROSA, na importância de R$ 57.268,10 (cinquenta e 

sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos), e outro no 

valor de R$ 10.090,20 (dez mil e noventa reais e vinte centavos), em favor 

da parte INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, observando os 

dados bancários a ser indicado nos autos.Quanto ao pedido de envio da 

procuração pública apresentada nos autos as fls. 290, consigno que tal 

providência é da própria parte, ficando assim autorizado o 

desentranhamento mediante fotocópia nos autos. Após, inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 13 de 

dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 706548 Nr: 595-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Tendo em vista a controversa sobre o valor remanescente do débito em 

execução, determino a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de 

efetuar o cálculo para posterior expedição da certidão para habilitação do 

crédito no juízo universal.Saliento que nos termos do Artigo 9º, inciso II, da 

Lei nº 11.101/2005, o termo final para atualização do crédito é até a data 

do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), in verbis:Com a juntada, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, e inexistindo ulteriores 

deliberações, fica desde já declarado EXTINTO o CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, devendo a 

parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos da 

recuperação judicial em trâmite na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro.EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE 

EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valor original da condenação fixado 

na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e 

correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o 

percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, a data do trânsito 

em julgado e a data dos valores eventualmente levantados pelo 

credor.Com relação a possibilidade de liberação dos valores que 

encontram-se bloqueados diretamente ao GRUPO OI, verifico que no 

despacho proferido em 19/09/2017 pelo juízo universal da 7º Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, constou o seguinte:7- Fls. 217.133/217.135 

(Ofício Central de Execuções Fiscais de Palmas): Oficie-se informando 

não há conta judicial aberta ou qualquer determinação para o envio de 

ativos das devedoras para este juízo, cabendo às próprias buscarem o 

referido ativo, esclarecendo-se, desde já, que não há óbice deste juízo 

para esse fim. Às devedoras para ciência. (grifei)A par disso, EXPEÇA-SE 

ALVARA do valor bloqueado no presente feito as fls. 292 em favor da 

parte Executada, nos termos da decisão proferida pelo juízo universal. 

Cumpridas as deliberações, arquive-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 307557 Nr: 16673-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR AUGUSTO TAMBARA VELHO, ANGELA 

TEREZINHA FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO, ANGELA 

TEREZINHA FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO, M. F. S. T. V, T. F. 

S. T. V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOGRAOS TRANSPORTES LTDA - EPP, 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILSON GERALDO SGUAREZI 

- OAB:16779/PR, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 

OAB/PR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6569/MT

 Processo Código nº 307557

VISTOS,

DEFIRO o pedido formulado às fls. 396/399. EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor 

correspondente à cota parte pertencente ao Requerente MATHEUS 

FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO.

Intime-se o r. causídico para informar nos autos sobre a data em que o 

Requerente THEO FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO atingirá a 

maioridade civil para fins de liberação da cota parte pertencente a ele.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357812 Nr: 28228-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DA COSTA GALINDO, GERALDO DOS 

SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 357812

 Vistos, etc.
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 DEFIRO os pedidos de fls. 134/135. Oficie-se à SAD para que informe 

quantas parcelas foram bloqueadas dos vencimentos da executada Ivone 

da costa Galindo, bem como as datas e os valores, cabendo ainda à 

referida Secretaria de Estado providenciar a transferência do montante à 

Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, vinculado a este 

processo. Fixo o prazo de 15(quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128506 Nr: 22396-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA SILVA, BRUNO DUARTE 

PEREIRA DE LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

OAB:19.163O/MT, ROSIRES DA SILVA ALBINO - OAB:3298-A/MT

 Código: 1128506

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (fls. 97/98) interposto 

pela requerente, em face da decisão de fls. 96, alegando a existência de 

obscuridade.

Esclarece que a obscuridade está na ausência de intimação da requerente 

para impugnar a contestação ofertada por Bruno Duarte Pereira de Lins. 

Pugna pelo acolhimento dos embargos e consequente concessão do 

prazo para o aludido fim.

DECIDO.

Do exame da decisão objurgada, verifico assistir razão a embargante, 

mormente porque o requerido apresentou novos documentos com sua 

peça defensiva não sendo oportunizada a réplica.

 Deste modo, detectada a obscuridade na decisão objurgada, JULGO 

PROCEDENTE o recurso de Embargos Declaratórios, e em consequência, 

determino a intimação da requerente para a apresentação de impugnação 

no prazo legal, à contestação e documentos juntados as fls. 51/65, 

oportunidade em que a referida parte deverá se manifestar também quanto 

ao teor da decisão de fls. 96.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 299664 Nr: 13078-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAZOTRI CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, LOIRTON 

JESUS DE CAMPOS, RONALDO HILARIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - OAB:15.766/MT, 

MARCIA PANATO PASSOS - OAB:OAB/MT 17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639/MT

 Código: 299664

 Vistos, etc.

 Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (fls. 234/236) reiterado 

as fls. 237/239, interposto pela exequente em face da decisão de fls. 

228/229.

Alega a ocorrência de erro material na referida decisão, na medida em que 

nela restou indeferido o pedido de execução de cláusula contratual, 

entendendo o embargante que o contrato o pedido merece procedência 

por estarem as notas promissórias em execução contidas no referido 

instrumento contratual.

DECIDO.

Cabem Embargos Declaratórios nos exatos limites do art. 1.022 do CPC.

Do exame da decisão objurgada, não vislumbro a ocorrência do alegado 

erro material.

Com efeito, a cláusula 5.1 do contrato juntado as fls. 19/22 diz respeito à 

rescisão da referida avença; à possibilidade de reintegração na posse do 

objeto contratual; por fim, fixa cláusula penal - matérias juridicamente 

impossíveis de serem tratadas em sede de execução de título extrajudicial.

Nesse contexto, entendo que os fundamentos dos Embargos articulados 

não se amoldam à exigência legal, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE 

o recurso de Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão 

combatida, cujo cumprimento integral, ora determino.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1101025 Nr: 10964-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO TIESEEN, LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20897-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HERMES BRESCOVICI - 

OAB:3683/SC, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188846/SP

 Código:1101025

 Vistos, etc.

Atento ao disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao 

saneamento e organização do processo.

Não foram arguidas matérias de ordem preliminar.

O pleito de denunciação a lide está prejudicado considerando que a 

seguradora Liberty Seguros S/A já compõe esta lide no polo passivo.

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não 

havendo mais preliminares para análise, dou o processo por saneado.

Fixo como pontos controvertidos, se houve ou não culpa do Requerido 

Anselmo Tieseen no acidente relatado na inicial, e via de consequência, se 

haverá ou não responsabilidade indenizatória da seguradora Liberty; se 

houve ou não culpa concorrente do condutor da motocicleta; se houve ou 

não culpa exclusiva do condutor da motocicleta; se são ou não devidos os 

danos materiais pleiteados na inicial; se são ou não devidos os lucros 

cessantes pretendidos e por fim; a ocorrência ou não de danos morais.

Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, a 

Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 207/210); a 

requerida Liberty requestou pela produção de prova documental (fls. 

214/216).

 Entretanto, considerando a juntada de documentos novos pela Autora em 

sua manifestação de fls. 207/210, em prestígio aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos requeridos 

para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações 

concernentes à dilação probatória.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1101027 Nr: 10965-72.2016.811.0041

 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: ROMILDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO TIESEEN, LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20897-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN RAFAEL SCHMIDT - 

OAB:37.893/SC, JORGE JULIANO PROVIN - OAB:39.513/SC, LUIZ 

HERMES BRESCOVICI - OAB:3683/SC, MARCOS DE REZENDE ANDRADE 
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JUNIOR - OAB:188846/SP

 (...)DEFIRO a produção da prova pericial, pleiteada por todos os litigantes, 

por entender pertinente ao correto deslinde da controvérsia.NOMEIO como 

Perito Judicial o Drº Reinaldo Prestes Neto, médico ortopedista, cadastrado 

junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual pode ser encontrado 

na Alameda Aripuanã, nº 88, Alphaville Cuiabá II, CEP. 78061-412, 

Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 65 3051-2250 

(consultório), ou 65 8117-0025, para realizar a perícia sob a fé de seu 

grau, com a apresentação de laudo no prazo de trinta (30) dias, após 

início dos trabalhos.Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, bem como 

para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico. 

Intime-se o perito acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer 

se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, 

nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC.Após, em igual prazo, digam as 

partes sobre a proposta honorária e, havendo concordância, depositem 

as Requeridas 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, 

ficando desde já, autorizado o expert a levantá-los, no início dos 

trabalhos.Considerando que a parte Autora é beneficiária de Justiça 

Gratuita, a parte que lhe compete pagar relativa aos honorários da expert, 

deverá ser suportada pelo Estado, ou seja, após a apresentação do laudo 

pericial, será expedida em favor do perito, certidão com o valor faltante 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da CNGC. O douto perito 

deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a 

secretaria deste Juízo para intimação das partes.Apresentado o Laudo 

Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 10(dez) 

dias.Após a conclusão da prova pericial, voltem-me os autos conclusos 

para decidir acerca da necessidade ou não de produção da prova 

testemunhal e oral.Intimem-se. Cumpra-se.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917967 Nr: 42048-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO MORAES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALYSON SILVA BUENO - 

OAB:20.903-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 (...)Deste modo, sem maiores delongas DEFIRO parcialmente os pedidos 

do executado e determino o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do 

valor penhorado na conta salário do executado, bem como o desbloqueio 

total dos valores penhorados na conta-poupança do executado.In casu, 

considerando que os valores bloqueados já foram transferidos para a 

Conta Única do TJ/MT, expeçam-se os competentes Alvarás em favor do 

executado, bem como em favor da exequente, nos termos desta 

decisão.Em prosseguimento desta execução, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome do executado em órgão de restrição ao crédito. Expeça-se ofício 

ao Serasa para inclusão do nome do executado naquele cadastro de 

inadimplentes, relativamente ao débito perseguido nesta execução. 

Expeça-se também a certidão de dívida para registro de protesto, no 

Cartório competente, a ser providenciado pela exequente. DEFIRO ainda o 

pedido formulado no item “e” de fls. 135. Intime-se o executado, via de seu 

advogado (DJE), para indicar bens passíveis de penhora, quais são, qual 

seu valor e onde se encontram, sob pena de sua conduta ser considerada 

ato atentatório à Justiça (CPC, artigo 774, inciso V), no prazo de 05(cinco) 

dias. Por fim, após cumpridas as determinações supra, voltem-me os 

autos conclusos para pesquisas de bens de propriedade do executado, 

via convênios.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 321239 Nr: 22938-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCULA CAMPO LARGO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL MARCONDES 

KARAN - OAB:30.375/PR

 Processo Código nº 321239

VISTOS,

ANTE o teor do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1008632-88.2018.8.11.0000 (fls.893/901), que reconheceu a integralidade 

e tempestividade do depósito efetuado pela parte Executada as fls. 

856/858 e afastou a incidência da multa e dos honorários previstos no 

artigo 523 do CPC, EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor incontroverso 

reconhecido pela parte Executada as fls. 884, no importe de R$ 

103.162,07 (cento e três mil, cento e sessenta e dois reais e sete 

centavos) em favor da parte Exequente, observando os dados bancários 

indicados as fls. 888.

 Quanto ao pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fls. 877/879 

interposto pela parte FAMIGLIA ZANLORENZI S/A, a parte Executada 

apresentou impugnação às fls.891, defendendo que a redistribuição do 

ônus da sucumbência no acórdão de fls. 812/820, fixou o percentual 

devido à parte Exequente em 15% dos 20% decretados na sentença.

 Desta feia, INTIME-SE a parte Exequente FAMIGLIA ZANLORENZI S/A, 

para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar sobre a referida impugnação 

ao cumprimento de sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022046-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022046-30.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL juntada ao Id.15879101 e Id.15879102 pág.3, atendendo ao 

despacho do Id.15658767. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aviada por LUIZA DA SILVA 

em desfavor de OI BRASIL TELECOM S.A, na qual a Requerente nega 

qualquer relação jurídica com a Requerida, pugnando em sede de tutela de 

urgência: [...] a) In inaudita altera pars, requer seja deferido por esse juízo 

e, que seja determinada a expedição de mandado e/ou Ofício para a OI 

BRASIL TELECOM S.A, no endereço constante do preâmbulo desta peça 

inaugural, para que faça: 1. O cancelamento do contrato nº 

005050975537, do telefone fixo e Internet, da linha (65)- 3641-7904 e, 

contrato 5054076120, telefone fixo, da linha (65)- 3641-2899, 

indevidamente feita pela parte ré OI BRASIL TELECOM S.A, em nome da 

autora LUIZA DA SILVA – CPF Nº 284.688.991-00. 2. O cancelamento de 

qualquer valor a título de dívida sobre a linha de telefone fixo e Internet, da 

linha (65)- 3641-7904, e telefone fixo, da linha (65)- 3641-2899, 

indevidamente feita pela parte ré OI BRASIL TELECOM S.A, em nome da 

autora LUIZA DA SILVA - CPF Nº284.688.991-00. 3. A baixa da restrição: 

junto ao SPC no valor de R$ 201,41 e, baixa da restrição junto ao SERASA 

no valor de R$ 201,41; indevidamente feita pela parte ré OI BRASIL 

TELECOM S.A, em nome da autora LUIZA DA SILVA - CPF Nº 

284.688.991-00. Fazem provas as cópias dos extratos do SPC e SERASA 

(doc. inclusos). [...] (sic Id.14281307 pág.18) Vieram-me conclusos. 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 
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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 extrato 

anexado ao Id.14281310 encontra-se registrado a anotação do débito 

objurgado, bem como as faturas anexadas ao Id.14281311 e Id.14281315 

e, o extrato do Id.14281314, que elucidam as cobranças oriundas dos 

contratos que a Requerente nega ter firmado. Portanto, considerando a 

narrativa da Autora no sentido de desconhecer totalmente a contratação 

de produto ou serviço da Requerida, que possa ter resultado na restrição 

dos seus dados por inadimplemento, aliado aos princípios da probidade e 

boa-fé (esta presumida), entendo plausível o direito perseguido pela 

Requerente. Na mesma linha, identifico a presença do perigo de dano, é 

concreto, na medida em que a Autora está impedida de realizar 

transações comerciais, por força de débito que alega ser indevido, bem 

como a proporção que poderá alcançar a dívida entre as partes, já que ao 

que tudo indica o contrato desconhecido estaria vigente, denotando 

possível falha na prestação do serviço pela Requerida. Com efeito, a 

violação de direitos da consumidora/Autora é concreta, sendo o risco do 

dano de extensão abstrata, face ao 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: 1) DETERMINAR que a Requerida OI BRASIL 

TELECOM S.A. no prazo de 48h (quarenta e oito horas) EXCLUA os dados 

da Autora LUIZA DA SILVA dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES) e ABSTENHA de 

efetuar qualquer cobrança no que concerne ao Contrato nº505.097.553-7 

(linha telefônica 65.3641-7904) e ao Contrato nº505.407.612-0 (linha 

telefônica 65.3641-2899) ora discutido nesta ação, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. 2) 

DECRETO a SUSPENSÃO dos Contrato nº505.097.553-7 (linha telefônica 

65.3641-7904) e ao Contrato nº505.407.612-0 (linha telefônica 

65.3641-2899), até ulterior deliberação. 3) CONCEDO a inversão do ônus 

da prova em favor da Autora nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. 

4) CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 

15 (quinze) dias, para requerendo, contestar a ação, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem 

como a existência de emenda a inicial com documentos. 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). Determino o cumprimento desta 

ordem inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente 

como mandado. Cite-se. Intimem.se Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031067-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DE S ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1031067-30.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aviada por 

ELIZANDRA DE SOUZA ALVES CAMPOS em desfavor de INTEGRAÇÃO 

TRANSPORTES LTDA, na qual a Requerente alega ter sido vítima de 

acidente de trânsito enquanto fazia uso dos serviços prestados pela 

Requerida no transporte coletivo de passageiros. Assevera a Requerente 

que, em 14/11/2016, adentrou ao veículo M.BENS/MPOLO TORINO ÔNIBUS, 

placa NPK0293, RENAVAM 342948172 de propriedade da empresa 

requerida e sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência 

nº2016.366812. Explica que o veículo fazia a Linha 608 e enquanto 

trafegava pela Avenida Fernando Correa da Costa, colidiu com um bloco 

de concreto conhecido por “gelo baiano”, em seguida atingiu veículos e a 

fachada da empresa Land Rover, sendo o fato amplamente divulgado na 

imprensa local. Afirma a Autora que, a policia civil e o SAMU chegaram ao 

local e prestaram assistência tanto ao motorista, quanto a alguns 

passageiros, de modo que a Requerente teria sofrido lesões que a 

incapacitaram para o trabalho permanentemente, para dar continuidade ao 

tratamento médico. Contudo, os tratamentos não teriam sido eficazes ao 

ponto de curar as sequelas deixadas pelas lesões causadas no acidente, 

sendo que atualmente a Requerente sofre com muita dor, sendo 

recomendado por seu ortopedista que fosse submetida a procedimento 

cirúrgico reparador, tendo buscado a Requerida para auxiliá-la no custeio, 

porém a Ré teria se recusado a ajudar a Requerente. Assim, a Autora 

propôs a presente ação, objetivando em sede de tutela de urgência: [...] A) 

Ante o CARÁTER DE URGÊNCIA, versado oportunamente pela 

demonstração dos requisitos autorizadores da liminar pleiteado, requer-se 

que Vossa Excelência DETERMINE que a Requerida custeie imediatamente 

com a cirurgia reparadora da Requerente essa que totaliza na quantia de 

R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) evitando se maiores danos, bastando os 

já existentes, evitando desta forma tornar-se inócua a presente 

Reclamação; [...] (sic Id.15410125 pág.31) Vieram-me conclusos. 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. A 

relação estabelecida entre o usuário de transporte coletivo prestado por 

empresa pública ou concessionária de serviços públicos, é de consumo, 

por não haver elemento fático a excluir os cuidados com o usuário à luz 

das regras específicas da Lei nº8.078/1990 (CDC). Razão disso, o artigo 

22, caput, do CDC previu a inclusão de serviços públicos prestados 

diretamente por órgãos públicos, por empresas públicas, por 

concessionárias e por permissionárias de serviços públicos, na obrigação 

do fornecedor quanto à garantia de prestação de serviços adequados, 

eficientes, seguros e contínuos em caso de essencialidade. Tem-se, 

assim, prevalência das regras especiais prevista no Código de Defesa do 

Consumidor em face das regras gerais do Código Civil, de aplicação 

apenas subsidiária em casos de inexistência de regra específica na Lei 

8.078/1990. A par disso, é indene que a Requerida, na qualidade de 

concessionária de serviço público intermunicipal, responde objetivamente 

por danos sofridos por consumidores durante o ato de consumo nos 

trajetos em que o serviço é prestado (artigo 37, §6º, CF; artigo 14 do CDC; 

artigo 734, CC). Rememoro a súmula que ratificou o tema: Súmula 187 STF 

A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o 

passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação 

regressiva. Assim, basta, para a responsabilização, a comprovação do 

dano no decorrer do ato de consumo em sentido amplo, incluindo, no caso, 

o momento do embarque do passageiro no veículo da Ré, ao desembarque 

no ponto destino ao qual a Autora contratou o serviço. Portanto, 

desnecessária a discussão a respeito do elemento subjetivo da conduta 

da consumidora, porquanto ao embarcar no veículo automaticamente se 

insere do direito à garantia da incolumidade pública, relativa à esfera de 

responsabilidade da empresa concessionária. In casu, para a análise do 

pedido de tutela de urgência, então, deve estar incontroverso o embarque 

da Requerente e o nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré 

com os danos reclamados pela Autora na exordial, a fim de evidenciar a 

probabilidade do direito à concessão da tutela de urgência vindicada. 

Analisando o conjunto probatório, restou inconteste a existência do 

acidente de trânsito envolvendo o veículo da Requerida (Id.15410355 

pág.5) durante a prestação do serviço público, inferindo-se do boletim de 

ocorrência anexado ao Id.15410128 pág.5, que a Autora de fato foi uma 

das vítimas usuárias do transporte público coletivo, ao passo que os 
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documentos do Id.15410129 ao Id.15410132, comprovam as lesões 

sofridas, nos exatos moldes delineados na exordial. Destaco a certidão de 

atendimento emitida em 23/11/2016 pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência-SAMU sobre o dia dos fatos, e a discussão e conclusão, 

exaradas pelo perito oficial atestou em 05/05/2017 a existência da lesão e 

o nexo de causalidade com o acidente sofrido: Certidão do SAMU 

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA Nº2048/2016 Certifico para fins legais, a 

pedido de Elizandra de Souza Alves Campos, CPF: 823.794.241-87 e RG: 

3028202-0 SESP/MT, que no dia 14 de Novembro de 2016 às 05hs54min 

atendendo à solicitação de ocorrência através da Central de Atendimento 

SAMU-192, a Unidade de Resgate “BRAVO I”, deslocou até Avenida 

Fernando Correa, Bairro: Areão, Cuiabá/MT, para atendimento de 

ocorrência. Foram realizados procedimentos de atendimento pré-hospitalar 

a vítima: Paciente: Elizandra de Souza Alves Campos. Natureza da 

Ocorrência: choque mecânico (ônibus) Avaliação e Exame Clínico Contido 

no RAME: Vítima consciente, comunicativo, algia em membro inferior 

direito. [...] (sic Id. 15410129) Laudo Pericial [...] V- DISCUSSÃO OU 

COMENTÁRIO: Pericianda retorna com relatório de atendimento médico do 

Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e do Samu (em anexo) 

informando atendimento no dia 14 de novembro de 2016 e algia no membro 

inferior direito. Traz resultado de exame de Ressonância Magnética do dia 

25/04/2017 (laudo em anexo) com diagnóstico de edema na cosa direita e 

coleção profunda na mesma região. Lesões causadas por ação de 

instrumento contundente. VI- CONCLUSÃO: Lesão causada por ação de 

instrumento contundente com área de deformidade em coxa direita que 

causa desconforto estético a pericianda (Ver fotos) [...] (Id.15410131 

pág.4) Aliado a isso, os documentos do Id.15410134 ao Id.15410347 e 

Id.15410352, Id.15410353, concluem a comprovação dos danos 

experimentados e o nexo de causalidade com a prestação dos serviços 

da empresa Requerida para a ocorrência da lesão, independente da 

insubsistência de prova acerca da culpa do preposto da Ré para a 

ocorrência do acidente, ao passo que o atestado médico do Id.15410350, 

datado de 07/05/2018, comprova a existência atual do dano e seu 

resultado para a vida da Requerente, com recomendação de intervenção 

cirúrgica, evidenciando a probabilidade do direito da Requerente. No que 

tange ao requisito que revela a urgência para a concessão da medida 

(risco de dano ou perigo de dano ao resultado útil do processo), observo 

que, embora o perito tenha assinalado que os resultados da lesão causam 

desconforto estético na Requerente, a imagem do Id.15410131 pág.15 

revela que, a massa formada na região interna do membro inferior direito 

da Requerente resulta em dificuldade real da sua locomoção, pois é 

evidente o atrito entre os membros, demonstrando a plausibilidade das 

dores que a Requerente declara sentir na exordial, não sendo razoável 

que seja obrigada a aguardar o deslinde final da ação para ver cessada 

as sequelas do acidente sofrido sob a custódia da Requerida. Ademais, a 

simples alteração física e metabólica da pessoa, que a desvincule de uma 

existência digna e saudável, por si só, justifica a intervenção das medidas 

disponíveis ao restabelecimento da saúde mental e física da Autora, 

principalmente nos aspectos trágicos que desencadearam as alterações. 

A proposito trago a baila o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE – VÍTIMA 

ARREMESADA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA E ENCAMINHAMENTO AO PRONTO SOCORRO – CONTRATO 

DE TRANSPORTE DE PESSOAS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – 

CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS 

- RECURSO IMPROVIDO.I - Na execução do contrato de transporte de 

pessoas, deve a transportadora ater-se ao elemento essencial da garantia 

da incolumidade, sob pena de sujeitar-se à reparação dos prejuízos 

suportados pelo passageiro. II – Na fixação da indenização por danos 

extrapatrimoniais, deve considerar-se a culpabilidade do ofensor, bem 

como a relevância e repercussão da lesão, além dos critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Atendendo tais fatores, não comporta 

redução a verba indenizatória estabelecida pelo Magistrado. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU LESÕES EM 

PASSAGEIRA DE EMPRESA DE ÔNIBUS INTERESTADUAL - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMRPESA TRANSPORTADORA DE 

PASSAGEIROS, QUE INDEPENDE DE CULPA DE TERCEIROS - FALTA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PARA O TRABALHO E/OU DE 

INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA - 

AFASTAMENTO DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL - DANOS 

MORAIS MAJORADOS PARA VALOR QUE MELHOR ATENDE AS 

CIRCUNTÂNCIAS DO CASO - APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDA - APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. A responsabilidade da empresa que transporta 

passageiros é objetiva e não é elidida por culpa de terceiros. Neste 

sentido, veja a Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal: "A 

responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o 

passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação 

regressiva.". A não comprovação de que ocorreu diminuição da 

capacidade para o trabalho ou, ainda, de impedimento para exercer 

atividade laborativa, obsta o deferimento do pedido de pensão vitalícia. A 

demonstração do ilícito e leva a obrigação de indenizar, em valor razoável 

e que atenda as peculiaridades do caso, a vitima pelos danos morais que 

sofreu em razão do evento danoso. (Ap 122427/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE – LESÃO EM PASSAGEIRO – 

CULPA DE TERCEIRO NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA – 

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADO – 

SEGURADORA - OBRIGAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DE DANOS 

MORAIS AFASTADA - CONTRATO DE SEGURO – APÓLICE COM 

COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS E CLÁUSULA QUE EXCLUI OS 

DANOS MORAIS – SEGURADORA RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO 

NOS LIMITES DO CONTRATO - INTELIGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO SUMULAR 

402 DO STJ – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DANO 

MORAL E DANO ESTÉTICO – VALOR MAJORADO – OBSERVÂNCIA DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DE MARIA DOMINGAS SILVA DE MORAES PROVIDO. A 

responsabilidade do transportador é objetiva, e, sendo o transporte um 

contrato de adesão, basta que a vítima prove somente dois requisitos para 

que haja a configuração do inadimplemento contratual: fato do transporte e 

o dano. “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente 

com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem 

ação regressiva (súmula 187, STF).”. A responsabilidade pela cobertura 

securitária transforma sim a companhia de seguros em corresponsável 

pela indenização, portanto, a responsabilidade é solidária, só que limitada 

ao valor definido na apólice. O Verbete 402 da Súmula do STJ é claro ao 

dispor que “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os 

danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão” e que, neste caso, a 

previsão de cobertura de danos corporais a terceiros não abrange os 

danos morais, pois há a expressa exclusão, a sentença deve ser 

reformada nesse ponto. Sendo a responsabilidade contratual em 

decorrência do contrato de transporte e contrato de seguro, a incidência 

dos juros de mora deverá ser a partir da citação. O valor a ser fixado 

decorrente do dano moral encontra-se intimamente ligado com a 

reprovabilidade do ato e a sua consequência frente à vítima e é 

imprescindível que o Julgador observe alguns aspectos e circunstâncias, 

tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de 

culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.“[...] 4. A 

revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial 

quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. 

Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o 

conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 15/12/2015). Reconhecida a irrisoriedade do valor da condenação, 

este deve ser majorado em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. O valor da indenização pelo dano estético deve atender 

as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisória a ponto de 

nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode 

ser exagerado ao ponto de propiciar enriquecimento sem causa, de 

maneira que a majoração se impõe. “[...]5. A jurisprudência desta Corte é 

pacífica ao afirmar que, em se tratando de responsabilidade contratual, o 

termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes. 6. 

Agravo regimental a que se nega provimento [...]”. ((AgRg no AREsp 

709.971/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015) (Ap 2271/2016, DESA. NILZA 
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PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Desta 

forma, comprovado o acidente de consumo e verificada a 

responsabilidade objetiva da Ré, bem ainda o atual desconforto sofrido 

pela Requerente com a sequela permanente sofrida, reputo necessária a 

concessão da tutela provisória pretendida, a fim de compelir a Requerida a 

custear o tratamento médico de que a Autora precisa para o 

restabelecimento de sua saúde e sua existência digna na forma pleiteada 

na exordial. Por fim, inexiste no caso em tela perigo da irreversibilidade da 

medida de urgência à Requerida, o passo que a Autora o perigo e o 

sofrimento são concretos 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 INTEGRAÇÃO 

TRANSPORTES LTDA, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), custeie 

financeiramente todo o tratamento cirúrgico reparador indicado à Autora 

ELIZANDRA DE SOUZA ALVES CAMPOS com a equipe médica que a 

assiste, para a RECUPERAÇÃO EXCLUSIVA das sequelas oriundas da 

lesão sofrida no acidente de consumo noticiado nos autos, INCLUINDO 

MEDICAMENTOS, ACESSÓRIOS ORTOPÉDICOS INDICADOS, EXAMES, 

ESTADIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, BEM COMO O 

TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS 

PRÉ-OPERATÓRIOS, INTERVENÇÃO CIRURGICA E PÓS-OPERATÓRIOS, 

até o reestabelecimento integral de sua saúde com a alta médica, 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, 

querendo, contestar a 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-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042303-76.2018.8.11.0041

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:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1042303-76.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de demanda 

intitulada AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

LIMINAR, aventada por MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA em desfavor do 

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA-EPP objetivando a reparação de danos 

decorrentes de veiculação de notícia jornalística, reputada ofensiva à 

honra do Autor. Aduz o Autor que, há anos deixou de atuar no ramo de 

seguros de vida passando a viver de trabalhos autônomos, contudo a 

empresa Requerida teria exposto de maneira vexatória a imagem do 

Requerente, ao veicular que o Autor agia por muitos anos se passando 

por empresário e cantor para estuprar mulheres. Discorreu o Requerente 

sobre episódios que originaram processos criminais em seu desfavor, 

para esclarecer que devido às investigações o Requerido teria publicado 

em 31/08/2017 a imagem de ato violento relacionado ao nome de “Maurício 

de Campos Teixeira é acusado de estuprar 20 mulheres com falsas 

promessas de emprego, agindo desta forma há vários anos.”. O 

Requerente afirmou que essa publicação alcançou repercussão nacional, 

abalando a vida moral, profissional, familiar e religiosa do Requerente pois, 

seria bacharel em direito, pós-graduado nas ciências jurídicas, cantos de 

música católica, palestrante motivacional e missionário católico. Continua 

alegando que o Requerido para tirar proveito da situação, usou o nome do 

Requerente associado a atos mentirosos, baseando em informações de 

sua redação e de terceiros, sem conhecer a verdadeira realidade dos 

fatos, concluindo que, embora a imagem veiculada na noticia não seja a 

fotografia do Autor, a associação do seu nome ao ato violento contra 

mulheres lhe ofende intimamente. Assim, o Requerente narrou que 

empreendeu esforços junto ao Google e o YouTube a fim de buscar auxilio 

para a retirada da reportagem, ao que teria sido informado que somente o 

website Réu poderia excluir o material, de modo que entrando em contato 

com o Requerido, este não teria dado importância ao pedido do Autor, por 

esta razão propôs a presente demanda, pugnando em sede de tutela de 

urgência: [...] 1. Seja concedida tutela antecipada por medida liminar, 

conforme previsto no art. 19, parágrafo 4º da Lei 12.965/2014 Por tal 

motivo, será a empresa requerida notificada, por meio de ofício, para que 

no prazo de 24 horas; 1.1 Removam integralmente o conteúdo com as 

fotos que prejudique a imagem do autor Maurício de Campos Teixeira, uma 

vez que este mesmo conteúdo viola a honra, a reputação e a intimidade do 

autor em questão; 1.2 Este conteúdo, com as fotos se encontra com a 

data de publicação e foto anexa sem nenhuma dificuldade para a parte 

Requerida fazer a remoção, de todo conteúdo que estão em sua rede 

social. [...] (sic Id.16852083 pág.21) Vieram-me conclusos. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO O pedido de tutela antecipada formulado, aqui 

compreendido como tutela de urgência, está disciplinado no Título II do 

CPC, cujo artigo 300, exige para o deferimento da medida, que se 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico que o objeto da 

ação é a proteção à honra e a imagem que possui resguardo legal desde a 

Carta Magna no corpo dos incisos V, X e XXVIII, alínea “a” do artigo 5º. No 

inciso V encontra-se consagrada a proteção a imagem como um atributo 

do direito de resposta, no inciso X a proteção a imagem e a honra 

propriamente ditos, já na alínea “a” do inciso XXVIII a proteção a imagem do 

criador de obras individuais em obras coletivas, regulamentado pela Lei 

nº12.965/2014: Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os 

seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação 

e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - 

proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da 

lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação 

da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas 

técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao 

uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com 

suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza 

participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos 

na internet, desde que não conflitem com os demais princípios 

estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta 

Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio 

relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. Art. 4o A disciplina do uso da internet no 

Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a 

todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na 

vida cultural e na condução dos assuntos públicos; III - da inovação e do 

fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e 

acesso; e IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a 

comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e 

bases de dados. Consigno que, para este momento inaugural, insta 

observar que, não se trata de valorar juridicamente a conduta do site 

Requerido, ou a existência de dolo na produção da matéria veiculada. O 

que está sendo sopesado, são as duas vertentes constitucionais de 

proteção subjetiva: de um lado a proteção à imagem e ao nome alvo da 

manchete; frente à liberdade de imprensa e entrega jornalística da 

informação. Neste aspecto, a entrega da informação jornalística, deve ser 

elaborada na peculiar autonomia valorativa da noticia, sobretudo quando 

se trata de fatos graves que envolvem ação penal pública incondicionada, 

conforme o Requerente confessa ser sendo alvo. Destarte, ao analisar o 

caso, verifico que a reportagem impugnada pelo Requerente, reproduz a 

imputação criminal que de fato pesa sobre o Requerente, de modo que o 

Requerido afirma desde o início que o Autor é “acusado” e “suspeito” de 

praticar crimes contra a dignidade sexual de mulheres, a saber: Homem 

acusado de estuprar mulheres com falsas promessas de emprego é preso 

Da Redação A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá 
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efetuou a prisão de um homem suspeito de violação mediante fraude e 

estupros de cerca de 20 mulheres, em Cuiabá. [...] (sic 16852654 pág.1) 

(sublinhei) Portanto, ao meu sentir, não há excesso de linguagem ou 

valoração subjetiva da conduta “atribuída” do Autor, de sorte que os 

demais trechos da reportagem denotam a própria acusação criminal 

sofrida, não revelando qualquer elemento ilegal, imoral, sobretudo 

inverídico que justifique a retirada da reportagem do sítio virtual da 

Requerida, sem antes do exercício do direito de defesa. Chamo a atenção 

para a cautela do Réu em sequer vincular a imagem do Autor à 

reportagem, tendo utilizado uma “fotografia” genérica, com personagens 

fictícios para ilustrar a notícia que trata sobre a violência contra a mulher. 

O que foi inclusive reconhecido pelo Requerente na exordial. Todavia, 

ainda assim o Requerente afirma que, embora a imagem não seja do Autor, 

a fotografia lhe causou abalo pela vinculação da violência contra a mulher 

ao nome do Requerente. Porém, devo assinalar que não vislumbro a 

alegada lesão intima sofrida, sobretudo que justifique, principalmente a 

mitigação da garantia constitucional de liberdade de imprensa. Ao 

contrário, verifico a preservação incontestável da imagem do Requerente, 

dado a inexistência de sua imagem pessoal, ao passo que, no tocante a 

vinculação do nome “Mauricio de Campos Teixeira”, como dito em linhas 

volvidas, decorre da própria acusação criminal realmente sofrida pelo 

Requerente, a qual, é efetivamente o objeto da matéria. Ademais, a atual 

realidade enfrentada sobre o tema veiculado (violência contra a mulher e 

contra a dignidade sexual), lamentavelmente, resguarda considerável 

espaço na mídia nacional, ao ponto de a narrativa do modus operandi da 

prática de crimes dessa natureza, é de suma importância à população, a 

fim de orientar as pessoas sobre quais os cuidados que devem adotar 

para não se tornarem vítimas nessas manchetes. Revelando a notória 

missão da imprensa na divulgação desses índices, sendo inadmissível ao 

Poder Judiciário macular de forma desproporcional e desarrazoada esse 

trabalho, quando verificado o inequívoco interesse público e impessoal da 

matéria. Com efeito, nesta prematura fase processual, concluo pela 

inexistência da probabilidade do direito do Requerente à concessão da 

medida de urgência vindicada, porquanto ausentes os excessos 

publicitários imputados ao Requerido. 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 

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA. CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar contestação, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Fica desde já autorizado a 

cumprimento do competente mandado judicial, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035055-93.2017.8.11.0041
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KLEBER MARCELO MAYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1035055-93.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no id. 

15763989, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta 

para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e 

seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE N°1034497-24.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença prolatada, alegando em síntese erro material com relação à data 

do sinistro. Instada a manifestar, a parte Requerente deixou transcorrer in 

albis o prazo. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, verifico que assiste 

razão ao Embargante, quanto à alegação de erro material quanto à data do 

ocorrido mencionado na sentença e na decisão dos Embargos de 

Declaração. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

03/07/2017. No mais, permanece a sentença de id. 14201622, tal como 

está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1000236-96.2018.8.11.0041(LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no id. 

15562918, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 
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foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta 

para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e 

seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1004000-90.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16560070 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 16321215/16321221 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. 16321221 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16560070. 

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença.. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030281-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1030281-83.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.16174958), dispensada 

a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, 

nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Custas remanescentes ficarão ao encargo da parte 

REQUERENTE, nos termos do artigo 90 do CPC/2015. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019360-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1019360-02.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16578964 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 16128666/16128671 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. 16128671 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16578964. 

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026382-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES GOMES CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1026382-14.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16486736 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 16324653/16324663 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. 16324663 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16486736. 

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002303-34.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16502486 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 16237579/16237590 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. 16237590 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16502486. 

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020874-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1020874-87.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Exequente 

ID. 16548581 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Executada ID. 16460899/16460900 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. 16460900 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16548581. 

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007533-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANCISCO ALMEIDA DO CARMO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007533-57.2018.8.11.0041 AUTOR: EDER 

FRANCISCO ALMEIDA DO CARMO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório proposta por Eder Francisco Almeida do Carmo em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A. A parte 

autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito 

de acostar aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil (Id nº 12405490). Por meio da petição acostada no 

movimento Id nº 12748292, a parte autora apresentou protocolo de 

recepção de documentos. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, apresentado o requerimento administrativo 

constante no Id. nº 12748292, o referido documento foi protocolado aos 

02.04.2018 e, portanto, em data posterior ao ajuizamento da demanda. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011529-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY VIRGINIA TUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011529-97.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANY 

VIRGINIA TUNES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Dpvat proposta por Adriany Virginia Tunes dos Santos, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . Durante o regular trâmite do 

feito, constata a ausência de prévio requerimento administrativo, restou 

determinada a intimação da parte autora para sanar o vício, sob pena de 

extinção do processo (id. 10667159 - Pág. 1). Regularmente intimado via 

Diário da Justiça Eletrônico - DJE), a parte autora deixou corrigir os 

defeitos (id. 11383290 - Pág. 1). É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a comprovalção do 

prévio requerimento administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou 

sobre à aplicação de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 

03.04.2014, sendo que, a partir de então, não seria mais oportunizada às 

partes o saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 

configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 

pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031790-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CARMINE CESTARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAQUARI IMOVEIS LTDA (RÉU)

FABRIZIO CATALANI (RÉU)

FRANCESCO CATALANI (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016036-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016036-04.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SESI - 

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: J MARQUES INDUSTRIA 

DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA W Vistos. Considerando que a lista de 
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credores (Id. nº 10637579, Pág. 4) não aponta nenhuma informação hábil 

a identificar a origem (número do contrato, nota fiscal, etc) e a titularidade 

(CNPJ do credor) dos valores anotados em nome de "SESI - Serviço Social 

da Indústria", assim como que nenhum dos valores corresponde 

exatamente ao débito perseguido nos presentes autos, DEFIRO o pedido 

de Id. nº 15345476, pelo que determino seja a parte executada intimada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos 

necessários a comprovar que o crédito exequendo encontra-se incluso no 

plano de recuperação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1043589-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO BORGES SANTANA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FABRICIA DO AMARAL BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043589-89.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DONATO 

BORGES SANTANA FILHO EXECUTADO: CRISTIANE FABRICIA DO 

AMARAL BORGES i Vistos. Trata-se de Cumprimento de Título Judicial, 

ajuizada por Donato Borges de Santana Filho, em desfavor de Cristiane 

Fabricia do Amaral. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora 

a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara de 

Família e Sucessões), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo 

desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Vara de Família e Sucessões deste Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043531-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO JOAO NEORICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FAGUNDES BRITO OAB - RO4239 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB - RO4117 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYTON FERNANDES FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043531-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: INSTITUTO 

JOAO NEORICO REQUERIDO: WELLYTON FERNANDES FELIPE i Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, expedindo-se o necessário. Em seguida, 

devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as 

nossas homenagens. Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma 

como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 13 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043630-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043630-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDA 

CAMILO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 17056703), mediante escrita a 

caneta lançada ao lado do referido carimbo, a relação dos documentos 

que não foram anexados pela parte autora, dentre os quais o laudo do 

IML. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[2]. 

Ante o exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

e m  1 3 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  à s  1 5 : 1 0 .  [ 2 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042862-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J H COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042862-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: J H 
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COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - EPP V Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043617-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHON WANDER SILVA CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043617-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JHON 

WANDER SILVA CUSTODIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 17054671), mediante escrita a 

caneta lançada ao lado do referido carimbo, a relação dos documentos 

que não foram anexados pela parte autora, dentre os quais o laudo do 

IML. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[2]. 

Ante o exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

e m  1 3 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  à s  1 5 : 1 0 .  [ 2 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-39 HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL

Processo Número: 1032965-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON GENTIL PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON CARLOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

ARENA BAR E RESTAURANTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1032965-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ODILSON GENTIL 

PIRES REQUERIDO: LINCON CARLOS NASCIMENTO, ARENA BAR E 

RESTAURANTE EIRELI W Vistos. RECEBO o aditamento à petição inicial 

apresentado no Id. nº 16608639, pelo que determino que se proceda com 

as alterações necessárias junto ao Sistema PJE. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, 

acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Considerando 

que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora de recursos 

financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem 

que a parte executada tenha efetivado o pagamento voluntário do débito, 

remetam-se os autos conclusos para fins de realização da penhora via 

BACENJUD. Não localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE 

mandado para efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código 

Processo Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral 

dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma 

Processual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018658-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CUIABA SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE SONEMBERG PINHEIRO (EXECUTADO)

VALDIR PINHEIRO DE GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018658-22.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CUIABA SHOPPING EXECUTADO: IVETE SONEMBERG 

PINHEIRO, VALDIR PINHEIRO DE GODOY W Vistos. Verifico que, em que 

pese tenha prestado esclarecimentos e apresentados documento na 

petição de Id. nº 14904362, deixou de juntar aos autos as atas das 

assembleias gerais ordinárias que estabeleceram os respectivos valores 

das cotas condominiais para o exercício subsequente, assim como as 

atas das assembleias extraordinárias que aprovaram eventuais despesas 

extraordinárias. Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para, acostar 

ao feito os documentos indispensáveis ao recebimento da demanda como 

ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, 

esclarecer se almeja o prosseguimento como ação de cobrança, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO 
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D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036787-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEMOS DE 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036787-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO LEMOS DE 

OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 

Vistos. Ante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, mantenham-se os 

autos em secretaria aguardando o julgamento do mérito do recurso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006886-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CANDIDA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.M.H. - PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CP CIDADE PLANEJADA LTDA (RÉU)

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006886-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA 

CANDIDA PAIVA RÉU: CP CIDADE PLANEJADA LTDA, R.M.H. - 

PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME, EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. W 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Diante das especificidades da causa e visando adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar audiência de 

conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 139, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. CITEM-SE para responder, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob as advertências legais (artigo 344, CPC): a) 

pessoalmente, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes com endereços indicados na 

inicial (artigo 246, § 3º, CPC); b) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

os réus em lugar incerto e eventuais confinantes não localizados pela 

parte autora (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, via postal, para que 

manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, 

por meio de seus representantes legais (art. 242, § 3º, CPC), 

encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim como 

dos documentos acostados. EXPEÇA-SE edital de publicação noticiando a 

propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos do CPC), 

indicando os dados do imóvel usucapiendo para ciência de eventuais 

interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e publicado em 

jornal de ampla circulação local às expensas da parte autora. Após o 

cumprimento de todas as deliberações, o que deverá ser certificado, 

remetam os autos conclusos. Às providências. Cuiabá, 14 de Dezembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1040252-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUCAS EVANGELISTA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040252-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANA 

MARIA DOS SANTOS RÉU: SILVIO LUCAS EVANGELISTA W Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que ausente o comprovante de 

recolhimento da ART acostada no Id. nº 16615811, bem como que se faz 

necessário a parte autora esclarecer acerca da existência de outro 

confinante, tendo em vista que, aos fundos, o imóvel a ser usucapido 

possui dois confinantes, conforme memorial descritivo e planta 

apresentados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, atender ao disposto no parágrafo anterior, sob pena de 

indeferimento da inicial (arts. 321 e 330, IV, do CPC) e extinção do feito 

sem resolução de mérito (arts. 485, I, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020695-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTO PEREIRA GAUDENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020695-90.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MANOEL 

SANTO PEREIRA GAUDENCIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Manoel Santo Pereira 

Gaudêncio em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

18.09.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id. nº 4144762). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 4844213). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 8137000). O requerente 

impugnou a contestação (Id. nº 8710869). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id. nº 7990239). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id. nº 7990239). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 
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com i. decisum constante no Id. nº 4844213, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. Por fim, a comprovação do local da 

residência do requerente não constitui documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro superior esquerdo e 

estrutura crânio facial. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 

4144995) boletim de atendimento médico (Id. nº 4144990), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. nº 7990239), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 7990239) 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no membro superior esquerdo, de repercussão leve, 

avaliada em 25% de 70%, bem como na estrutura crânio facial, de 

repercussão média, avaliada em 50% de 100%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 50% (C) = R$ 6.750,00 (seis 

mil e setecentos e cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 9.112,50 (nove mil, cento e doze reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 9.112,50 (nove mil, cento e doze 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (18.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020695-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTO PEREIRA GAUDENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020695-90.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MANOEL 

SANTO PEREIRA GAUDENCIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Manoel Santo Pereira 

Gaudêncio em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

18.09.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id. nº 4144762). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id nº 4844213). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 8137000). O requerente 

impugnou a contestação (Id. nº 8710869). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (Id. nº 7990239). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (Id. nº 7990239). Intimadas, as partes não se opuseram ao 

laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com i. decisum constante no Id. nº 4844213, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. Por fim, a comprovação do local da 

residência do requerente não constitui documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro superior esquerdo e 

estrutura crânio facial. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 

4144995) boletim de atendimento médico (Id. nº 4144990), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. nº 7990239), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 7990239) 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no membro superior esquerdo, de repercussão leve, 

avaliada em 25% de 70%, bem como na estrutura crânio facial, de 

repercussão média, avaliada em 50% de 100%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 
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indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 50% (C) = R$ 6.750,00 (seis 

mil e setecentos e cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 9.112,50 (nove mil, cento e doze reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 9.112,50 (nove mil, cento e doze 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (18.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042597-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (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 12/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042597-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (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 25/03/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043347-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CAMILA FARIA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/03/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033125-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FERNANDES DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1033125-06.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EZEQUIEL 

FERNANDES DE SOUZA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033121-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE XAVIER DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1033121-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NEIDE XAVIER DE 

LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 
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aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039974-91.2018.8.11.0041

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:

DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARIA EVONE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039974-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA. REQUERIDO: 

DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME, MARIA EVONE DA 

SILVA N Vistos. Considerando que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil, não limita a favor a presunção relativa de hipossuficiência, 

necessária se faz a comprovação da alegada incapacidade financeira 

para arcar com as custas e despesas processuais. Ademais, os Tribunais 

Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à 

pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, 

independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para 

tanto, a simples declaração de pobreza (Súmula 481 do STJ). Destarte, 

anoto que, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de 

recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 

1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

19/03/2015, DJe 26/03/2015). Portanto, com fulcro no art. 99, § 2º, do 

citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço patrimonial e 

as demonstrações contábeis do último exercício, além de outros 

documentos hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade econômica, 

sob pena de indeferimento do pedido de parcelamento das despesas 

processuais. No mais, INTIME-SE a requerente para regularizar a sua 

representação, com a juntada de procuração devidamente assinada, sob 

pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art, 76, § 1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido o 

prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Dezembro de 2018 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042533-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DUARTE DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042533-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HDI 

SEGUROS S.A. RÉU: MARCELO DUARTE DE ARRUDA N Vistos. INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032997-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. E. O. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO NEVES OAB - 734.046.751-34 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1032997-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ARLINDO LUCAS 

EVERTON OLIVEIRA NEVES REPRESENTANTE: LUCAS ANTONIO NEVES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033098-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZIO DOMINGOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1033098-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALOIZIO DOMINGOS 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 
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antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031353-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEGIDIA GEZUINA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1031353-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ENEGIDIA GEZUINA DE 

MORAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028318-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEIUQUE FERREIRA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1028318-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VEIUQUE FERREIRA 

TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009636-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1009636-37.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANE CRISTINA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 
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com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007186-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARTINS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre o prosseguimento dos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais. Márcia Eliza Ribeiro da 

Costa Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152672 Nr: 32917-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

ZEUXIS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACEL - ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA, ESCOLA CHAVE DO SABER S/S LTDA - EPP, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA, SOMOS EDUCAÇÃO S.A, 

RAIMUNDO ERLANO PEREIRA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CARLOS CAPURA DE 

ARAÚJO - OAB:296.255/SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL - 

OAB:109.098-A/SP, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - 

OAB:234.670-SP, MARCOS ALBERTO SANT'ANNA BITELLI - 

OAB:87.292/SP

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939607 Nr: 54396-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, JOSE 

RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846758 Nr: 50347-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MIRANDA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 22/01/2019 às 14h00min horas, no átrio do fórum da capital, na 8ª 

vara cível de Cuiabá-MT. Sob responsabilidade do perito Dr. Carlos Alberto 

Pieper Espindola.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735101 Nr: 31444-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838141 Nr: 42863-11.2013.811.0041

 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: VALÉRIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA - OAB:10344, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B, 

RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA ANGÉLICA DA COSTA ZANATA 

- OAB:13335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079119 Nr: 938-30.2016.811.0041

 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: IVALDO SOUZA MUCHAGATA, RELINDA CAMPOS 

CARVALHO MUCHAGATA, VCM, ABCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAXÁ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, 

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050660 Nr: 46745-10.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO EIRELI - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERFRENTE COOPERATIVA DE TRAB. DE 

PROFISSIONAIS NOS SEGMENTOS DO COMÉRCIO PRODUÇÃO E 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14.962/MT, hugo victor teixeira dos reis - OAB:19612/0, 

JOÉVERTON SIVA DE JESUS - OAB:9.946-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, PAULO JULIANO GARCIA 

CARVALHO - OAB:51193, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª) RAFAEL SOUZA NASCIMENTO. , OAB/MT nº 

21417/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, 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.: 843318 Nr: 47245-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEROCI DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls. 114-118, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 150068 Nr: 4556-81.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BASTIANI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 

10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Vistos,

Revogo a decisão retro, tendo em vista que a procuração ad judicia 

outorgando poderes ao Dr. Ademir Joel Cardoso consta às fls. 16.

Proceda-se a transferência dos valores penhorados ao procurador da 

exequente, na conta indicada às fls. 202.

Em seguida, retornem-me.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 807016 Nr: 13490-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA, IZA KAROL GOMES 

LUZARDO PIZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESE AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA, 

PAULO CEZAR LEMES, VERA LÚCIA FANAIA KLAUK, ELVIS ANTONIO 

KLAUK, JOELDES LAZZARI LEMES, AGROPECUARIA DONA IVONE LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, PINESE VIEIRA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA, COLI ADMINISTRADORA, INCORPORADORA E 

CORRETORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:14.471-E, IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA 

- OAB:11315-4, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:2553/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ALEXANDRE ANDRADE ALVES CORREIA - OAB:296648, 

ANA PAULA CAVASSANA GERMANO - OAB:194.521-SP, ANA PAULA 

SIAGRINI GARCIA - OAB:10.133, ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES 

- OAB:197.603-OAB/SP, carolina garcia antunes - OAB:298.498, 

CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:17298-A/MT, FÁBIO DE SÁ 

PEREIRA - OAB:5286-B/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9.202/MT, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, FERNANDO MARCIO MARQUES DE 

SALES - OAB:OAB/MS 17167, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286-A, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT, MARILICE DUARTE 

BARROS - OAB:133310/SP, NELSON ESTEVES - OAB:42.872, ROBSON 

SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT, THAIS FIGUEIREDO DIAS NEGRINI 

MATTOS - OAB:150.658-SP

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação em relação a Joeldes 

Lazzari, Vera Lúcia Fanaia Klaul, Agropecuária Dona Ivone LTDA, Ford 

Motor Company, Pinese Vieira Engenharia, Coli Administradora 

Incorporadora, Paulo César Lemes e Elvis Antônio Klauk, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Preclusa a via recursal, INTIMEM-SE os requeridos do trânsito em 

julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC), bem como promova-se a 

exclusão de seus nomes do polo passivo da ação - no sistema processual 

e capa dos autos.Registrada nesta data no sistema informatizado.Com 

efeito, anoto que o feito terá prosseguimento tão-somente quanto à 

requerida Mese Agropecuária e Mineração LTDA.Sendo assim, 

INTIMEM-SE os autores e a requerida Mese Agropecuária e Mineração 

LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que 

entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas 

comprovar.Decorrido o prazo, voltem conclusos, oportunidade em que se 

não for necessária a produção de novas provas eventualmente indicadas, 

será proferido julgamento antecipado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de Dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 711109 Nr: 4121-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELAINE AP COLOMBO DE BARROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hunno Franco Mello - 

OAB:7903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Aparecido de Oliveira - 

OAB:4259-ms

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Dezembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 861679 Nr: 3064-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA KATIA ZACARIAS ROSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DA GRANDE FLORIANOPOLIS - 

COOPERATIVA DE TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838, THAISSA ESTELA RODRIGUES LOZADA - OAB:17807/O, 

WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CAMPOS 

VARNIERI - OAB:18116/A, RODRIGO SLOVINSKI FERRARI - 

OAB:11.690/SC

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Dezembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 726644 Nr: 22464-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALIENTE ESCAMILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:13.134, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi apresentado requerimento de 

Cumprimento de Sentença às fls. 405/407.

Pois bem. Tendo em vista que a devedora fora citada por edital na fase de 

conhecimento (fl. 373), INTIME-SE a parte executada, por edital com prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Por fim, PROCEDA-SE com o desapensamento dos autos do feito nº 

3871-49.2011.811.0041, Código 710878.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 896381 Nr: 27287-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA FORLIN, ENIL SILVA NUNES DA CONCEIÇÃO, 

ETORE PAZIM, LUIZ FERNANDES DIAS, JOSE FERNANDES RIBEIRO, 

JUAREZ ANTONIO CIVIDINI, OSWALDO NEVES DA CRUZ, PETRONILIO 

GOMES DE ARRUDA, PRESENTINA ALVES ELEOTERIO, WALDOMIRO 

JERONIMO MENONCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Vistos.

Como é de conhecimento público, no dia 31.10.2018, o Exmo. Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Ferreira, relator do Recurso 

Extraordinário nº 632.212/SP, proferiu decisão em tal feito, determinando a 

suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem 

sobre expurgos inflacionários, sejam na fase de execução ou de 

conhecimento, pelo prazo de 24 meses, a fim de se aguardar 

manifestação das partes sobre eventual interesse de adesão ao acordo 

coletivo homologado no âmbito daquela Egrégia Corte.

Em 12.11.2018, a aludida decisão foi encaminhada a este Juízo através do 

Oficio Circular 83-2018, para conhecimento, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Diante disso, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, pelo prazo de 

24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 05.02.2018.

Advirto às partes que eventual discussão acerca da extensão da decisão 

proferida no Recurso Extraordinário acima indicado, enquanto não houver 

manifestação superior em sentido contrário, é de competência do Ministro 

Relator naqueles autos – e onde há que ser suscitada eventual 

discordância, não cabendo a este Juízo incursionar em tal análise, mas 

apenas cumprir a determinação emanada.

 Proceda-se a Secretaria o lançamento junto ao sistema Apolo do 

andamento correspondente à suspensão para arquivamento provisório, 

com baixa no relatório estatístico.

Decorrido o prazo, intime-se as partes para manifestação do que entender 

cabível.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 847830 Nr: 51287-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO VILLANOVA AFFI, PAULO ROBERTO 

DE CARVALHO BERIGO, ROBERLEI ROBERTO RAMOS, PEDRO 

CONSTANTINO DE OLIVEIRA, PEDRO VAZ BARROS, RICARDO DE BASSI, 

RUBENS JARDIM NOCHI, SÉRGIO ANTONIO COCCO, SAMUEL CIRILO DE 

MEDEIROS, SALETE LONGO BOARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Cumpra-se o despacho de fls. 790.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1014641 Nr: 29586-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR FERREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 
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GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT

 Posto isto, nos termos do art. 844, II, do Código de Processo Civil/1973, 

JULGO PROCEDENTE a ação cautelar de exibição de documentos, 

confirmando a liminar deferida e, em consequência, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do mesmo Diploma 

Processual. Determino a intimação do réu para que em 05 dias proceda a 

exibição integral das imagens solicitadas na exordial. INDEFIRO o pedido 

de aplicação de multa diária, visto ser inaplicável nesta espécie de medida, 

consoante a Súmula 372 do STJ .CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, 

do Código de Processo Civil de 1973. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

11 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784424 Nr: 38224-81.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH DA CRUZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE se já ocorreu o trânsito em julgado da sentença de fls. 

231/232-V.

 Em caso positivo, desde já determino a Conversão da presente ação de 

conhecimento em Cumprimento de Sentença, pelo que determino sejam 

feitas as alterações necessárias.

Nessa hipótese, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para 

pagar o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 807744 Nr: 14198-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA DA COSTA, SUELI FERNANDES 

VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL OURINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARESSA 

A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 242, INTIME-SE o patrono da parte 

requerida (conforme instrumento procuratório de fls. 59), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos prova(s) da suficiência 

financeira da parte requerente, nos termos do § 3o, art. 98 do Código 

Processo Civil .

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Dezembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 901861 Nr: 31220-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO GUY DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILQUEIRA MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1030545 Nr: 37032-11.2015.811.0041

 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: TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AULO KOICHI SATO, CIA MUTUAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GARCIA BEDIN - 

OAB:57518, ANDERSON HAMILTON ARAÚJO DE SOUZA - OAB:67.805, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, TIMOTEO CALISTRO DE SOUZA - OAB:55093

 Vistos,

1. Conheço os embargos de declaração opostos por Companhia Mutual de 

Seguros às fls. 179/181 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes 

os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Sem prejuízo, considerando a juntada de balanço patrimonial, o qual é 

negativo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada por 

Companhia Mutual de Seguros – Em Recuperação Judicial.

3. Depreque-se ao r. Juízo de Rondonópolis-MT a oitiva da testemunha 

MARCELO FERREIRA DIAS, arrolada por Companhia Mutual de Seguros, 

anotando-se tratar-se de beneficiário da assistência judiciária. Fixo o 
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prazo de 90 dias para o cumprimento da missiva.

 4. No mais, aguarde-se a audiêncioa designada por este Juízo.

5. Int.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865634 Nr: 6083-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DELFORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774/PB, RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Donizete Delforno e 

Banco Bradesco S/A, por meio dos quaais o primeiro questiona a fixação 

de honorários sucumbenciais e o segundo o seu valor.

A sentença que extingue a fase do cumprimento de sentença não fixa 

honorários, os quais são devidos, no percentual de 10%, na hipótese de 

se escoar o prazo para pagamento voluntário.

Pelo exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos por 

Donizete Delforno, o que faço para excluir a sua condenação em 

honorários sucumbenciais.

Julgo prejudicado os declaratórios opostos por Banco Bradesco S/A.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 789415 Nr: 43422-02.2012.811.0041

 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: LENIL DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSE DA SILVA 

CINTRA, NICANOR LEITE DA SILVA, IRMA ARGIO DE MELO, GLEICE 

REGINA DE SOUZA ALMEIDA, NANCI BENEDITA DE ARRUDA, JOÃO 

SOARES LEITE, NILZO DOMINGOS DE CORREA ABADIA, MARLENE MARIA 

DE CAMPOS, MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA, VANI LIMA, MARILDES 

RODRIGUES DE AMORIM ABADIA, LEDINESE DE SOUZA NEVES LEITE, 

ROSITA DE SOUZA OLIVEIRA, CREUZA MARIA RODRIGUES DE AMORIM, 

DILCE FERREIRA SOLINA DA SILVA, MARIO RODRIGUES DE AMORIM, 

LENIRA ROSALIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:84953OAB/RS, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, FERNANDO 

AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - OAB:11758, GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG, ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, 

MÁRCIO ANUNCIAÇÃO SACRAMENTO - OAB:311.679, NELSON LUIZ 

NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, PATRICIA ROCHA DE MAGALHÃES 

RIBEIRO - OAB:71.822-OAB/MG, RANATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:MT/ 8184-4, RENATA MARINHO MARTINS - OAB:143.499, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, Rosangela Dias Guerreiro - 

OAB:48812/RJ, SIBELE SENA CAMPELO - OAB:65.112, SUSAN 

SCHMIDT BARROS - OAB:11.727/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Lenil de Oliveira 

Rodrigues e Outros às fls. 1.565/1.566v, e, no mérito, nego-lhe 

provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, sendo certo que, in casu, pretende o embargante rediscutir 

o mérito da decisão, o que se mostra defeso nesta estrita via recursal.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833549 Nr: 38948-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Vivo S/A às fls. 

213/24v, e, no mérito, nego-lhe provimento, pois ausentes os requisitos do 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, in casu, pretende 

o embargante discutir a justiça da decisum (error in judicando), o que se 

mostra defeso nesta estrita via recursal.

Nesse contexto, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos 

presentes embargos declaratórios, aplico, com fulcro no art. 1.026, § 2º, 

do CPC, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

advertindo-se para a possibilidade de majoração da multa, em caso de 

reiteração.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 814757 Nr: 21215-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID CRISTINA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais 

S/A às fls. 278/279v e, no mérito, dou-lhes provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado, sanar os vícios 

constantes no decisum, cujo dispositivo passa a conter a seguinte 

redação:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, o que faço para condenar a 

requerida MAPFRE SEGURADORA S.A.:

a) ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a autora, no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tudo acrescido de juros de mora que devem 

fluir a partir da citação, diante da relação contratual havida entre as partes 

e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

 b) Ao pagamento da INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA nos parâmetros fixados 

na apólice, qual seja, no percentual de 100% da tabela FIPE vigente na 

data do pagamento da indenização.

 A seguradora deverá efetuar o pagamento da indenização diretamente à 

financeira. Em caso de saldo remanescente ou se o financiamento já se 

encontrar quitado, os valores caberão à parte autora. Por oportuno, anoto 

que a transferência do salvado foi efetivada pela autora (fls. 287).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito no 

prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1045710 Nr: 44253-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 108 de 521



TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA CASTILHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

RAFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14516

 Vistos,

Em complementação ao despacho de fls. 513v, INTIME-SE o expert, por 

meio eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua 

proposta de honorários [art. 465, §2º do CPC].

Mantenho inalteradas as demais disposições do referido despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127666 Nr: 5495-27.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA GERALDA FERREIRA PASCHOAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 439736-3/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381795 Nr: 18182-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - 

OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). VITOR HUGO FORNAGIERI, OAB/MT nº 15661, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058368 Nr: 50205-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI FERREIRA MINARINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Nesta data, certifico e dou fé que retifiquei o erro material do despacho de 

fls.126, ficando a audiência agendada para 29 de janeiro de 2019 ás 

15:00h, a ser realizada na sala de audiências da 8° vara cível do fórum 

desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885784 Nr: 20364-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para que manifeste se deseja iniciar o 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902620 Nr: 31772-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEUSA PAIM DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte Autora para que manifeste se deseja iniciar o Cumprimento 

da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806256 Nr: 12729-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LILIAN ARRUDA EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMACLIN LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA 

E ANÁLISES CLÍNICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Intimo a parte Exequente para que manifeste seu desejo em iniciar o 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010300 Nr: 27703-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para que manifeste seu interesse em iniciar o 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431455 Nr: 11716-69.2010.811.0041

 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: USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MASSA FINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Valdemar Lorenção 
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Junior - OAB:105.465/SP, KÁTIA SANGALI - OAB:268.648-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19.693-O, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 Intimo a parte Requerente para que manifeste seu interesse em iniciar o 

Cumprimento da Sentença.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429540 Nr: 10716-34.2010.811.0041

 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: SORNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MASSA FINA LTDA, ANTONIO SERGIO MOUTINHO, MARY SILVIA 

SANT AGATA MOUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7590-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Valdemar Lorenção 

Junior - OAB:105.465/SP, Deisy Magali Mota - OAB:141936/SP, KÁTIA 

SANGALI - OAB:268.648-SP, MARCO ANTÔNIO FERREIRA CASTELLO - 

OAB:3342/MS, MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT, 

RAPHAEL RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - OAB:190.081

 Intimo a parte Exequente para que manifeste seu interesse em iniciar o 

cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080365 Nr: 1684-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICIANE JESUS DE ARRUDA

 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:

 Intimo a parte Exequente para que manfieste seu interesse em iniciar o 

cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034834-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034834-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARNES 

BOI BRANCO LTDA REQUERIDO: NUTRANA LTDA W Vistos. Ab initio, 

CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação aos autos do valor depositado (Id. nº 

16414405) junto à Conta Única. Em seguida, por se tratar de valor 

incontroverso, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

transferência à parte credora. No mais, em atenção ao princípio da não 

surpresa, positivado nos artigos 9º e 10º, ambos do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à exceção de pré-executividade apresentada no Id. 

nº 16414137. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043438-26.2018.8.11.0041

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:

ANDRE CARAMORI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043438-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ANDRE CARAMORI W Vistos. Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco Cartões 

S/A em desfavor de André Caramori. A partir da detida análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora persegue o recebimento de crédito oriundo 

de contrato de cartão de crédito. Ocorre que a competência para 

processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a 

financiamento é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme 

dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da 

Magistratura, in verbis: “I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser 

denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” (Original sem grifo). Portanto, se a presente ação busca o 

recebimento de valores com fundamento no inadimplemento do título acima 

referido, compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar 

e julgar o feito. Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043594-14.2018.8.11.0041

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:

DIONAS BASSANEZI DUIM (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043594-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: DIONAS BASSANEZI DUIM W Vistos. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

Cartões S/A em desfavor de Dionas Bassanezi Duim. A partir da detida 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora persegue o recebimento 

de crédito oriundo de contrato de cartão de crédito. Ocorre que a 

competência para processar e julgar demandas que envolvem matéria 

referente a financiamento é da Vara Especializada de Direito Bancário, 

conforme dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do 

Conselho da Magistratura, in verbis: “I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 
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ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” (Original sem grifo). Portanto, se a presente 

ação busca o recebimento de valores com fundamento no inadimplemento 

do título acima referido, compete às Varas Especializadas em Direito 

Bancário processar e julgar o feito. Assim sendo, considerando a matéria 

discutida nos autos, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043234-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DA SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO BOLIVAR PENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043234-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARILENE 

ALVES DA SILVA VASCONCELOS REQUERIDO: SEBASTIÃO BOLIVAR 

PENA i Vistos. Trata-se de Alvará Judicial para Transferência de Imóvel 

ajuizada por Marilene Alves da Silva Vasconcelos em desfavor de 

Sebastião Bolivar Pena. A partir da detida análise dos autos, verifica-se 

que, muito embora tenha sido a presente demanda distribuída como 

“Alvará Judicial”, constata-se da leitura da exordial que a parte autora 

pretende promover o cumprimento da sentença proferida nos autos do 

processo nº 12484-97.2007.811.0041, código nº 298236 – Ação 

Declaratória c/c Obrigação de Fazer, a qual tramitou perante a Sexta Vara 

Cível desta Comarca (vide movimento Id. nº 16997396, Pág. 1). Com efeito, 

já tendo sido proferida sentença nos autos supracitados, não compete a 

este Juízo qualquer determinação para efetivação da obrigação a qual foi 

condenada a parte deferida. Pois bem. Em que pese a petição inicial tenha 

sido corretamente protocolada perante o Sistema PJE, nos termos do que 

preceitua o art. 13, II, da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018[1], é certo que a 

presente demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara 

Cível. Destarte, conforme prescreve o artigo 516, inciso II, do Código de 

Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo 

que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Anota-se que se 

trata de competência funcional e, portanto, absoluta, passível de 

declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, considerando que o título executivo que fundamenta a 

presente execução foi produzido pelo Juízo da 6ª Vara Cível deste Foro, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

à 6ª Vara Cível desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 

13. “No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: (...) II – se tratar de cumprimento de sentença, observada 

a estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça.”

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007931-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007931-04.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: VALDON 

RIBEIRO FIGUEIREDO EMBARGADO: RICARDO MASTRANGELLI W Vistos. 

Como é cediço, segundo preceitua o § 1º do art. 919 do Código de 

Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à 

execução depende, além da garantia por penhora, depósito ou caução, da 

presença dos requisitos para concessão da tutela provisória. Veja-se: 

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. In casu, verifico que não se encontram 

preenchidos os requisitos para que os embargos sejam recebidos com 

efeito suspensivo, uma vez que, além da “caução” indicada, qual seja, o 

próprio bem hipotecado, ser inidônea, não estão presentes os 

pressupostos necessários à concessão de tutela provisória (artigo 300, 

CPC). Ab initio, no que se refere à caução ofertada pela parte autora, 

entendo que a mesma não é idônea, isto é, adequada para garantir a 

execução. Com efeito, no caso dos autos, na verdade, inexiste caução ao 

débito em execução, quiçá caução idônea, tendo em vista que, inobstante 

o título que embasa a execução esteja garantido por hipoteca, tal não pode 

ser tida como garantia processual. Ressalta-se que a hipoteca se trata de 

garantia civil, que não se confunde com penhora, depósito ou caução, 

garantias do Juízo, não sendo cabível sua admissão para fins de 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos apresentados[1]. Portanto, 

inexistindo caução idônea, desatendido está um dos pressuposto para 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Da mesma forma, não 

verifico estar presentes elementos hábeis a caracterizar a probabilidade 

do direito da autora, visto que a mera invocação do instituto da 

compensação, com a finalidade de extinguir a dívida, não afasta a 

exigibilidade do débito exequendo. Isso porque a sobredita forma de 

extinção das obrigações pressupõe a existência de obrigações 

recíprocas líquidas e vencidas (art. 369, CC). Porém, os supostos créditos 

apontados na inicial não se revestem de nenhuma dessas características, 

uma vez ausentes: a) direito subjetivo ao abatimento, o qual depende de 

reconhecimento em juízo; b) alcance do termo final ao pagamento; c) 

apuração do montante correspondente a ser compensado. Sendo assim, 

mormente nesse momento inaugural, entendo que não há elementos 

hábeis a caracterizar a presença de probabilidade do direito da parte 

embargante, sendo necessária a dilação probatória. Por fim, não vislumbro 

a presença do perigo de dano, haja vista que, nessa quadra processual, 

nada há de concreto para que se possa afirmar, em sede liminar, que a 

executada será afetada por prejuízos irreversíveis acaso tenha 

prosseguimento a execução. Assim sendo, INDEFIRO o efeito suspensivo 

aos presentes embargos, vez que não demonstrados, nessa seara 

inaugural, os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Não 

obstante, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO 

INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDA 

PELO BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 

CONTRATO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 01. Não 

há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a 

execução, o próprio bem imóvel hipotecado. 02. A regra disposta no art. 

919 da Lei Processual Civil é a de que os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo. A exceção está contida no § 1º do referido dispositivo 

legal, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a 

requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão 

da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito 

ou  caução .  03 .  Recurso  desprov ido . ”  (TJDF ;  P roc 

0707.81.2.562018-8070000; Ac. 111.6572; Sétima Turma Cível; Rel. Des. 

Romeu Gonzaga Neiva; Julg. 15/08/2018; DJDFTE 20/08/2018).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022856-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022856-39.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: JULIANA 

FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL W Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença 

ajuizada em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042597-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042597-31.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLINICA DE 

TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Clínica de Tratamento Renal 

Ltda ME em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados no autos. Alega a autora que é uma clínica de 

hemodiálise que atende um número considerável de pacientes com 

incapacidade renal. Menciona que exercia sua atividades no imóvel 

situado na Rua Thogo da Silva Pereira, n.º 266, onde está instalada a 

unidade consumidora n.º 6/791432-8.Contudo, visando garantir excelência 

no atendimento, alugou um novo imóvel localizado na Rua das Orquídeas, 

n.º 399, Bairro Jardim Cuiabá, na onde está instalada a unidade 

consumidora n.º 6/635101-9, objeto dos autos. Aduz que a sede nova 

passou por reformas que foram finalizadas apenas em março de 2018. 

Relata que no início de 2018, antes da conclusão das obras, um caminhão 

rompeu a fiação existente na Rua das Orquídeas, fato que fez com que 

toda rua ficasse sem energia. Narra que com o término das obras da 

instalação da sua nova sede, foi solicitado o fornecimento de energia e 

tornou-se necessária a instalação de posto de transformação. Assim, aos 

16.03.2018, funcionários da requerida foram até a nova sede e realizaram 

uma vistoria para instalação de novo posto de transformação de energia. 

Sustenta que, no dia 06.08.2018, foi surpreendida com o envio de uma 

carta de notificação, informando acerca de irregularidades encontradas 

no medidor e cobrança do valor de R$ 48.796,29 (quarenta e oito mil 

setecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos) a título de 

recuperação de consumo. Por entender que a cobrança é indevida, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de 

inserir seus dados no cadastro restritivo de crédito no tocante ao débito 

discutido nos autos, bem como de promover a suspensão do fornecimento 

de energia. 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 
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deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança do valor de R$ 48.796,29 (quarenta e 

oito mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), 

conforme se afere no Id n.º 16900695. Ademais, consta nos autos a carta 

enviada pela requerida informando que o valor da fatura supracitada é em 

decorrência de inspeção realizada na unidade consumidora, em 

16.03.2018, na qual restou constatada anormalidade que provocou 

faturamento a menor. Ressai da referida carta, ainda, que os meses de 

recuperação de consumo a serem cobrados abrangem o período de 

04/2017 a 04/2018. Desse modo, observa-se que se trata de cobrança 

relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, consoante entendimento 

consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do fornecimento de 

energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça já firmou o entendimento de que é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos quando o débito for decorrente de 

fraude no medidor de consumo de energia apurado de forma unilateral. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. VERIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E 

DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 

TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante orientação desta 

Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes.” [...] 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

20/3/2015). No tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de 

crédito por débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando 

há demanda judicial discutindo a existência do débito. À propósito, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há 

indícios de que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é 

incorreto. Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. 

Havendo discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, em razão do fato de que, caso 

ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará sendo privada 

indevidamente da prestação de um serviço público essencial que 

comprometerá a assistência de pacientes que fazem tratamento renal. 

Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para 

preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se 

presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, 

se a tutela provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e 

concreto risco da parte autora ter seus dados incluídos no cadastro 

restritivo de crédito. 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 suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora n.º 6/635101-9, bem 

como de inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, 

no tocante ao débito discutidos nestes autos até ulterior deliberação deste 

Juízo. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

concessionária demandada, FIXO multa por descumprimento 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. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC) Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043347-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CAMILA FARIA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043347-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LAURA 

CAMILA FARIA DE ANDRADE RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela 

provisória de urgência, ajuizada pela criança Camily Vitória Andrade Maia, 

neste ato representada por sua genitora Laura Camila Faria de Andrade, 

em desfavor Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, todos 

devidamente qualificados nos autos. Ressai da inicial que autora nascida 

aos 13.12.2010, até os 03 (três) anos de idade não havia desenvolvido a 

fala, razão pela qual seus genitores procuraram a neurologista Dra. 

Juliane Saltem Dalbem, médica credenciada da ré. Relata que após a 

realização de consulta e de diversos exames, a autora foi encaminhada 

para uma fonoaudióloga credenciada da requerida. Contudo, além da fala 

não ter sido desenvolvida, nenhum diagnóstico foi formado. Menciona que 

após ser analisada por diversos profissionais credenciados da requerida 

e outros nos quais realizou atendimento de forma particular, apenas no 

ano de 2017, a psiquiatra infantil Dra. Aline Quintal, diagnosticou a autora 
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com Síndrome do Espectro Autista. Narra que a médica além de 

prescrever medicação, encaminhou a autora para psicopedagogo e 

psicoterapia contínua de longo prazo, e ainda, indicou tratamento com 

psicoterapia comportamental com método de análise comportamento 

aplicada –ABA. Sustentam que ao procurar a requerida, foi informada que 

não havia na rede credenciada nenhum psicólogo especialista na referida 

terapia comportamental ABA. Aduz que os familiares da autora estão 

realizando com recursos próprios os pagamentos de todo o tratamento. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência que a requerida, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/ custeie as consultas 

médicas psiquiátricas, bem como o tratamento médico prescrito pela 

médica Dra. Aline Quintal de psicoterapia com metodologia ABA. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta parcial deferimento. Com efeito, num juízo 

de cognição sumária, verifico que os documentos constantes nos autos 

demonstram a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que há 

nos autos o contrato firmado com a requerida (Id n.º 17014349), e ainda, o 

laudo médico atestando o quadro de transtorno do espectro autista (Id n.º 

17014110). Ademais, o laudo médico além de informar que o tratamento 

tem evidências importantes de melhora do desenvolvimento e do 

comportamento em crianças com espectro autista, aponta a necessidade 

da realização do tratamento com brevidade, uma vez que possíveis 

atrasos podem prejudicar o desenvolvimento da criança. Outrossim, em 

que pese a requerida em sua negativas mencionar que o tratamento pelo 

método ocupacional ABA não está previsto no rol da ANS, é cediço que o 

rol não é taxativo. Destarte, a recusa baseada em tal argumento se mostra 

indevida. Deste modo, havendo prescrição médica para realização dos 

tratamentos que são necessários para melhora da saúde e qualidade de 

vida da parte autora, deve o plano de saúde realizar o custeio. À propósito 

colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 

SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. AUTOR PORTADOR 

DE AUTISMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DE 

PROCEDIMENTOS DE TERAPIAOCUPACIONAL POR INTEGRAÇÃO 

SENSORIAL, PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL, FONOAUDIOLOGIA 

COM ABORDAGEM COMPORTAMENTAL E ACOMPANHAMENTO COM 

PEDIATRA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL . DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo de Instrumento Nº 70075738344, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto 

Coelho Braga, Julgado em 22/02/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. AUTOR 

PORTADOR DE AUTISMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A 

NECESSIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIAOCUPACIONAL USANDO 

A INTEGRAÇÃO SENSORIAL, FISIOTERAPIA BOBATH, EQUOTERAPIA, 

ALÉM DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA. PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL . DECISÃO MANTIDA. À MAIORIA NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO”. (Agravo de Instrumento Nº 70074070814, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto 

Coelho Braga, Julgado em 24/08/2017). Portanto, entendo evidenciada a 

probabilidade do direito da parte autora. No que tange ao perigo de dano, 

emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não viabilização da 

realização dos tratamentos imporá risco à saúde e à qualidade de vida da 

autora. Por outro lado, no tocante ao custeio das consultas médicas 

psiquiátricas, entendo que o pedido não comporta guarida, uma vez que o 

documento constante no Id n.º 17014343, pág.2, informa que há 

profissionais credenciados na rede, e ainda atesta que não houve o 

contato prévio da rede credenciada para solicitar as consultas. Assim, 

deve a parte autora realizar a solicitação prévia do custeio das consultas 

psiquiátricas. 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. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 

300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 

no prazo de 24 (vinte e quatro), FORNEÇA todos os tratamentos 

prescritos no relatório médico constante no Id n.º 17014110, pág.2 

(tratamento multidisciplinar, psicoterapia comportamental com método de 

análise de comportamento aplicada (ABA), até ulterior deliberação deste 

Juízo. 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 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. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se em regime de plantão. Cuiabá, 12 de Dezembro 

2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019220-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO MAGALHAES DE PAULA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011806-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KLEYSON MODESTO FERREIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 13 / 12 /2019 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040488-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040488-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL RAMOS PEREIRA RÉU: SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 

ME Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - 

Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCQ1645 MT HONDA/CG 

160 START 2018 2018 GABRIEL RAMOS PEREIRA Não ui-button ui-button 

PYP6270 MT HYUNDAI/HB20 1.6M COMF 2016 2017 GABRIEL RAMOS 

PEREIRA Sim ui-button ui-button Ademais, os demandantes sequer 

juntaram a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionaram nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) 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. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040552-54.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CORREA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV CIDADE VERDE EMISSORA BAND (RÉU)

LAUDNIR LINO ROSSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040552-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYARA CORREA SOUZA RÉU: LAUDNIR LINO ROSSI, TV CIDADE 

VERDE EMISSORA BAND Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo 

que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e 

se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Ademais, os demandantes 

sequer juntaram a declaração de hipossuficiência, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionaram nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tal como 

carteira de trabalho, holerite, declaração de imposto de renda, extratos 

bancários, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) 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. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, bem como emendar a inicial com os documentos 

necessários, inerentes ao instrumento procuratório, documentos 

pessoais, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito ui-button

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039291-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUIZ DA COSTA (REQUERIDO)

MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039291-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: 

THIAGO LUIZ DA COSTA, MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA Vistos 

etc. A parte autora manifesta desinteresse na realização de audiência de 

conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC), sendo que demanda a 

manifestação da parte contrária. Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/03/2018 às 10h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. DEFIRO os benefícios da 
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assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, 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 (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039370-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA SERRA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039370-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON DA SILVA SERRA DANTAS RÉU: ENEDIR DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Usucapião de veículo automotor. 

Aduz o autor que o proprietário registral do bem é falecido, bem como sua 

esposa, e que a inventariante subscreveu declaração de que não se opõe 

a pretensão. Entretanto, em analise dos documentos acostados na 

exordial, não há comprovação do óbito do proprietário registral do bem, 

nem mesmo a comprovação da condição de inventariante da requerida 

ENEDIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS, a fim de se possibilitar a análise 

do feito e a necessidade da inclusão de eventuais herdeiros. Posto isso, 

determino a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar em juízo a comprovação do óbito do proprietário do veículo, 

bem como a condição de inventariante da requerida ENEDIR DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS (termo de inventariante), sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de dezembro de 

2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040819-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA BOA PALACE HOTEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040819-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGUA BOA PALACE HOTEL LTDA - ME RÉU: C.C. PAVIMENTADORA 

LTDA Vistos etc. Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil 

dispõe sobre a assistência àqueles 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). Todavia, é 

sabido que a pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça 

gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência financeira, não 

bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, devendo a 

parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não 

houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da empresa, 

como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito, ainda mais pelo baixo valor da causa. Ademais em 

consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a 

representante da empresa requerente, bem como a empresa autora 

possuem veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações OBS3983 MT MMC/L200 TRITON 3.2 D 2013 2013 

LORENI MARIA JASCOSKI Não Em caso análogo decidido por esse Juízo, 

fora indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. 

Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) 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) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039291-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUIZ DA COSTA (REQUERIDO)

MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1039291-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: THIAGO LUIZ 
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DA COSTA, MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA CERTIDÃO Certifico 

que a decisão que designou data de audiência para o dia 25/03/2018 às 

10h30min, considerando a ocorrência de erro material, leia-se como 

designado para o dia 25/03/2019 às 10:30 horas. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1042041-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONOFRE PEDROSO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042041-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

HONOFRE PEDROSO DE ABREU REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 

2 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações KAE3910 MT MMC/L200 4X4 

GLS 2002 2002 HONOFRE PEDROSO DE ABREU Não ui-button ui-button 

JYY5811 MT I/TOYOTA HILUX 4CD DLX 1998 1999 HONOFRE PEDROSO 

DE ABREU Sim Ademais, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º 

da CF, o demandante não colacionou aos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, e visto o valor da despesa 

com telefonia e a condição de pecuarista, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Assim, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF. Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) 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. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039283-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SANTANA KIRCHESCH (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039283-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: 

PAULO HENRIQUE SANTANA KIRCHESCH Vistos etc. A parte autora 

manifesta desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 

319, inciso VII do CPC), sendo que demanda manifestação da parte 

contrária. Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/03/2018 às 10h, 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. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, 

por atender os requisitos legais (artigo 98, 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 (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se 

for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré 

não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 

344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039283-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SANTANA KIRCHESCH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1039283-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE SANTANA KIRCHESCH CERTIDÃO Certifico que a decisão que 

designou data de audiência para o dia 25/03/2018 às 10h, considerando a 

ocorrência de erro material, leia-se como designado para o dia 25/03/2019 

às 10:00 horas. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042324-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ANDERSON DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARCOS STUMM 51230887091 (RÉU)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042324-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON ANDERSON DE ASSIS RÉU: MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, LEONARDO MARCOS STUMM 

51230887091 Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBQ2706 MT HONDA/CG150 FAN ESDI 2015 2015 WELLINGTON 

ANDERSON DE ASSIS Não ui-button ui-button pp ui-button ui-button No 

mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extratos 

bancários, declaração de imposto de renda. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 119 de 521



(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 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. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042353-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ABRAO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042353-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: 

LAURA ABRAO DE FREITAS Vistos etc. Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 25/03/2019 às 12h, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14/12/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043714-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOMINGOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043714-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON DOMINGOS DE JESUS RÉU: POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL 

DOS CORREIOS E TELEGRAF Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 

1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações AME3013 MT FIAT/STRADA FIRE 

2004 2005 MILTON DOMINGOS DE JESUS Sim ui-button ui-button Ademais, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, não colacionaram 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como imposto declaração de imposto de renda, extratos bancários, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 
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que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVILASA XIMENES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001491-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

EVILASA XIMENES MELO RÉU: PAULO ALVES RIBEIRO CERTIDÃO 

Certifico que a decisão que designou data de audiência para o dia 

19/03/2018 às 12h30min, considerando a ocorrência de erro material, 

leia-se como designado para o dia 19/03/2019 às 12:30 horas. Cuiabá/MT, 

14 de dezembro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039899-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039899-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/03/2018 às 8h, 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). Conceda-se vista ao MP, nos termos do artigo 178 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039899-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1039899-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO CERTIDÃO Certifico que a decisão que designou data 

de audiência para o dia 25/03/2018 às 8h, considerando a ocorrência de 

erro material, leia-se como designado para o dia 25/03/2019 às 08:00 

horas. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022571-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,14/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016985-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA PINAFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,14/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035230-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIO DE MATOS LISBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MONTOVANELLI (RÉU)

TRANSPORTE MARTINS E HAMMER LTDA - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035230-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO JUNIO DE MATOS LISBOA RÉU: TRANSPORTE MARTINS E 

HAMMER LTDA - ME, WESLEY MONTOVANELLI Vistos etc. Preenchidos 

os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 25/03/2019 às 

09 horas, 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. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, 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 (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042267-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO BARON OAB - PR47267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042267-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA EXECUTADO: SUPREMO 

ITALIA INCORPORACOES LTDA Vistos etc. Cumpra-se integralmente o 

decisório retro. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023164-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY DO NASCIMENTO (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,14/12/201 . Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019111-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DIANA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,14/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020142-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,14/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787106 Nr: 41025-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANNA GOMES HERANI HAMAOUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E 

GERENCIAMENTO DE MARGEM, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:11.177 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE B. B. ESPOSITO - 

OAB:4531/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada 

positiva, impulsiono os autos intimando as partes executadas para 

manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373485 Nr: 9891-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ GRACINDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895768 Nr: 26922-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAEDES CORDEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:4991/MT, ERICA 
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VALENTE FERREIRA DE SOUZA - OAB:251.463, GUSTAVO SÍRIO DO 

NASCIMENTO - OAB:258.732/SP, HÉLIO GARDENAL CABRERA - 

OAB:102529, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898, LUIZ AMAURI 

BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264801 Nr: 22641-66.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGM VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE MILLER, GILBERTO SILVA SOARES, 

CELINA APARECIDA MENDEZ ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE SOUZA 

SANTOS SILVA - OAB:10.574 MT, JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:31.718 - GO, LILIAN MILLER - OAB:12022/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142146 Nr: 28362-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO TONEL LEONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 231-58.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 PAVON BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, 

INSTITUTO DE TUMORES E CUID. PALIATIVOS DE CUIABÁ LT., CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CENTRO 

DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, INSTITUTO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA, ONCOMED 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU 

ANATOMIA PAT. E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA 

ANUNCIAÇÃO, WALDICY DA SILVA COSTA, YASNAYA TANUS SOARES, 

GILMAR FERREIRA ESPÍRITO SANTO, GABRIEL NOVIS NEVES, SHANDRA 

MARIA BARBOSA LANZIERI, ALI YASSIN, FERNANDO GABRIEL P. DE 

BOURBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, 

ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANDREA P. 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, JOAO 

NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1.820, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LEONARDO 

REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - OAB:22.759, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Em melhor análise, observo que assiste razão a embargante, nesse 

ponto, isso porque, conquanto a r. decisum tenha condenado a 

requerida/reconvinte Hospital Santa Rosa ao pagamento da verba 

honorária arbitrada em R$ 10.000,00, houve divergência no valor por 

extenso por constar “oito mil reais”, quando na verdade deveria ser 

considerado o valor numérico indicado de “dez mil reais”.

Diante do exposto:

I) Conheço dos embargos ofertados por Helena Pavon Barros da Costa e 

os ACOLHO EM PARTE, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, para corrigir tão-somente o erro material apontado, 

retificando a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...)

CONDENO a parte requerida/reconvinte HOSPITAL SANTA ROSA ao 

pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) para a requerente/reconvinda, na forma prevista no art. 85, §§2° e 

8º do CPC”.

 No mais, mantenho a sentença como lançada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159341 Nr: 11320-05.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA CARLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768979 Nr: 21918-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELUCY CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

MARCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90604/SP

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303595 Nr: 14737-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO 

MILITAR DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTEMBERG FERREIRA DO CARMO, ARDONIL 

GONZALEZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843/MT, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JABES ALBERTO DIAS - 

OAB:17.005/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17.700

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759258 Nr: 11551-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVA MARTINS, ELCY DE ARAUJO 

CAMPOS, ELZA RODRIGUES DE SOUZA, IRACEMA PEREIRA FLORES 

OLIVEIRA, ELIZABETH ALMEIDA SALDANHA, EVA DOMINGUES DA 

ROCHA, MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, SATI WENO 

YAMAMOTO, JOSE LUIZ CASSIN, JAIME MANINI, VALDETI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730639 Nr: 26709-83.2011.811.0041

 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): MINERAÇÃO SÃO BENEDITO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 manifestar sobre o 

peticionado pela parte requerida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016101 Nr: 30177-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVA TRANSPORTES E COM. DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN W. WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO ALEXANDRE CESAR 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 303595 Nr: 14737-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO 

MILITAR DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTEMBERG FERREIRA DO CARMO, ARDONIL 

GONZALEZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843/MT, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JABES ALBERTO DIAS - 

OAB:17.005/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17.700

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 770358 Nr: 23371-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA STABILE RIBEIRO - 

OAB:3213 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NOGUEIRA 

SANDOVAL - OAB:256.012 SP

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 

14horas, nesta cidade de Cuiabá, na sala de audiências, onde se 

encontravam presentes, o Excelentíssimo Senhor Doutor Gilberto Lopes 

Bussiki, MMº. Juiz de Direito, comigo estagiária de gabinete, ao final 

nominada, a quem o MMº. Juiz ordenou que, após as formalidades de 

estilo, levasse a público o pregão da Audiência de Instrução e Julgamento, 

nos autos da AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO, processo n° 

23371-67.2012.811.0041 (770358), que GERENCIAL CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA move em desfavor de PERMETAL S/A METAIS 

PERFURADOS. Feito o pregão foi constatada a presença dos patronos 

das partes.

Antes de iniciar a audiência o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria 

proceder a gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o provimento nº 

038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza e recomenda 

gravações de audiências, com suporte no que preconiza a Lei n.º 

11.419/2006 e Lei n.º 11.890/2008, que admite o uso de meio eletrônico na 

tramitação de processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 

2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, o artigo 210, do CPC, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação.

As partes foram advertidas da vedação e divulgação não autorizadas dos 

registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (art. 2º VI 

Provimento 38/2007 – CGJ). Registra-se que as gravações permanecerão 

em arquivo digital em computador (Servidor e no HD local) deste juízo para 

segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante 

requerimento, ao Ministério Público e ao(s) advogado(s) da(s) parte(s), no 

endereço eletrônico cadastrado no Sistema Apolo.

Aberta a audiência, nos termos da Lei 11.719/2006, as partes não se 

opuseram à gravação do(s) depoimento(s) em áudio e vídeo, passando-se 

à oitiva dos presentes na forma citada.

Proposta a conciliação esta restou inexitosa, ante a ausência de proposta 

de acordo.

Realizada a inquirição das testemunhas arroladas pelo demandante 

(HENRIQUE ELY GOUVÊA, MAURINO DE QUEIRÓZ BRANDÃO e MATILDES 

DIAS KOIKI), pelo sistema de gravação audiovisual digital, gravados em 

CD-R ou DVD-R, que fica fazendo parte integrante deste termo de 

deliberação bem como os termos de comparecimento da testemunha 

ouvida.

Dada a palavra ao advogado do demandante, esta nada requereu.

Dada a palavra ao advogado do demandado, este pugnou pela expedição 

da carta precatória para a cidade de São Paulo capital, para oitiva da 

testemunha Felipe Fernando Paviani.

DECIDIU O MM JUIZ: “Vistos etc.

 De início, defiro o pedido da parte demandada. Expeça-se a Carta 

Precatória para a oitiva da testemunha, para o endereço apresentado nos 

autos.

Com o retorno da carta precatória cumprida, declaro encerrada a 

instrução, converto os debates orais em memoriais, fixando o prazo de 10 
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(dez) dias, de forma sucessiva para cada uma das partes, primeiramente 

para a parte autora.

Após, volvam conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Nada mais, encerrou-se o presente termo. Eu Maíra de Sá Campos Maia, 

estagiária de gabinete, o digitei.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

DR. CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO

Advogado da parte Demandada

 DRA. DALILA AMORIM DE ARAUJO

Advogada da Parte Demandada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 213993 Nr: 23105-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÍSA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DIPLOMATA, TR 

CONSTRUÇÕES LTDA, PAULO CESAR FAVERO MOI, TELMA REGINA 

RIBEIRO DONATONI, CID IMÓVEIS LTDA, JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, 

VALQUIRIA PEDROSO MOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10780-B/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que tramita 

desde 2005.

Os executados PAULO CESAR FÁVERO MOI E VALQUIRIAS PEDROSO 

MOI, compareceram aos autos por meio do petitório de fls. 1343/1351, 

aduzindo que os exequentes concederam desconto de 20% no caso do 

pagamento à vista, e em razão disso requereram a juntada do 

comprovante de pagamento do débito deduzindo a parcela de 20% do 

desconto, e pugnando pela desconsideração da penhora deferida nos 

autos.

Instada a exequente a se manifestar, compareceu aos autos por meio do 

petitório de fls. 1355/1357, informando que jamais houve entabulação de 

acordo, e que o valor depositado nos autos não é suficiente a satisfação 

do débito.

Às fls. 1358, foi determinada a liberação da quantia incontroversa 

depositada aos autos em favor da exequente.

Vieram os autos conclusos para análise dos embargos declaratórios de 

fls. 1361/1364, oposto pelos executados PAULO CESAR FÁVERO MOI E 

VALQUIRIAS PEDROSO MOI.

É o relatório.

Decido.

Os executados/embargantes PAULO CESAR FÁVERO MOI E VALQUIRIAS 

PEDROSO MOI, aduzem que houve omissão no decisório de fls. 1358, uma 

vez que não houve manifestação quanto ao petitório protocolado no dia 

10/05/2018.

Em que pese as alegações dos executados/embargantes, razão não lhe 

assiste uma vez que a petição invocada não havia sido colacionada aos 

autos ao tempo do decisório, uma vez que o feito foi remetido a conclusão 

ainda em 09/05/2018, motivo pelo qual não há que se falar em omissão.

Posto isso, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo-se o decisório 

como lançado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 213993 Nr: 23105-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÍSA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DIPLOMATA, TR 

CONSTRUÇÕES LTDA, PAULO CESAR FAVERO MOI, TELMA REGINA 

RIBEIRO DONATONI, CID IMÓVEIS LTDA, JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, 

VALQUIRIA PEDROSO MOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10780-B/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que tramita 

desde 2005.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório executados de fls. 

1359/1361, por meio do qual aduz que os exequentes teceram imputações 

caluniosas e que o depósito realizado nos autos se deu em razão da 

proposta de composição.

Em que pese os indícios de contato existente entre as partes, não 

havendo se lavrado termo de acordo, não há como se reconhecer a 

quitação do débito como requerem os executados.

Posto isso, diante da negativa da exequente na entabulação, INDEFIRO o 

pedido dos executados de se reputar quitada a execução diante da 

ausência de instrumentalização do termo de acordo entre as partes.

Intimem-se a exequente quanto a alegação de imputação caluniosa, a fim 

de que informe se houve autorização quantos aos termos constantes do 

petitório subscrito por seu patrono.

Os executados indicam a quantia devida no montante de R$369.689,94, 

enquanto os exequente indicam a quantia R$ 390.724,95.

Posto isso, encaminhe-se os autos a CONTADORIA do juízo, a fim de que 

elabore o cálculo remanescente do crédito exequendo, nos termos do 

apresentado pelo executado de fls. 1347/1351 e pelo exequente de fls. 

1385/1399, diante da impugnação ao cálculo elaborado às fls. 

1368/1369-verso.

A Contadoria Judicial, deve levar em consideração ainda o depósito 

realizado às fls. 1346 pelos executados, para apuração do débito 

remanescente.

Realizado o cálculo, intimem-se as partes.

Tendo o executado reconhecido o crédito do exequente no montante de 

R$ 369.689,94, expeça-se alvará da quantia incontroversa depositada nos 

autos de fls. 1346, conforme já determinado no decisório de fls. 1358.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 208982 Nr: 19714-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO PAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

Ao compulsar os autos, verifica-se que as partes peticionaram em 

conjunto à fl. 409, visando ao adiamento da audiência designada, em 

razão do impedimento do patrono da Requerente.

Assim sendo, DEFIRO o requerimento retro e REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/03/2019 às 14horas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394994 Nr: 30347-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES CAMPOS BORGES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12.895/MT

 "Vistos etc.

Expeça-se a competente certidão a dim de que o exequente promova o 

cadastro do executado no cadastro de inadimplentes.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.
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Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876549 Nr: 14470-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE M. DE FIGUEIREDO GOMES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLOG LOGITICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN BACARO NUNES SOARES 

- OAB:2.386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento. Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050424 Nr: 46609-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR DIVINO SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, STELLA PAULA 

PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4428/MT, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS - 

OAB:UNIC/PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento. Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79034 Nr: 1364-87.1989.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALADINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE AZEVEDO, REJANE DE 

SANTA ROSA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18100, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:16735

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117374 Nr: 17633-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A ATUAL DENOMINAÇÃO DE BRASIL 

TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TELLES DE CARVALHO 

- OAB:11461 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a certidão expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 889445 Nr: 22866-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO APARECIDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FÁBIO APARECIDO 

RAMOS em face de ITAU SEGUROS S/A.

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 as contas indicadas 

pela parte exequente às fls. 144.

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043685-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSITA PEREIRA LEQUE (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043685-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSITA PEREIRA LEQUE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por ROSITA PEREIRA 

LEQUE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, todos devidamente qualificados nos autos. Narra à parte 

autora que possui relação consumidora com a requerida, tendo a unidade 

consumidora de nº 6/253630-2. Aduz que sua média de consumo é de 133 

kWh a 343 kWh, contudo inesperadamente e sem justificativa, no mês de 

fevereiro de 2018 recebeu em sua residência fatura com o consumo de 

781 kWh, no valor de R$ 1.130,20 (mil cento e trinta reais e vinte 

centavos). Explana que chegou a sua residência uma carta da ré 

informando que a diferença do consumo se deu devido à fiscalização 

realizada no dia 12/12/2017 no medidor de nº 680083, e, que a cobrança 

seria referente a consumo recuperado. Assevera que não foi notificada, 

bem como não recebeu o T.O.I, bem como seu padrão encontra-se em 

conformidade com o orientado pela demandada. Sustenta que se dirigiu 

até a reclamada para tentar solucionar o caso administrativamente, bem 

como procurou o PROCON registrando reclamação, contudo restaram 

infrutíferas as tentativas. Por tais motivos, pugna em sede de antecipação 

de tutela pela determinação de que a requerida se abstenha de efetuar o 

corte do fornecimento de energia elétrica de sua Unidade Consumidora nº 

6/253930-2, suspenda a fatura de referência dos meses de recuperação, 

quais sejam 07/2017 à 12/2017 no valor de R$ 1.130,20 (mil cento e trinta 

reais e vinte centavos), bem como se abstenha de incluir o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde da presente demanda. Com 

a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado, 

cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por ROSITA PEREIRA LEQUE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 
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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 as 

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. Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO 

MONTANTE COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. 

DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se 

analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos 

no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Estando o débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de 

energia elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos 

requisitos legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de 

abstenção do corte de energia elétrica, bem como de suspensão da 

exigibilidade do débito, tendo em vista que este está em discussão. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059358689, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) 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 em tese de 

embasar o convencimento da probabilidade do direito, isso porque foi 

colacionado aos autos , Carta ao Cliente (ID. 17068803), Notificação de 

Reaviso de Vencimento (ID 17068805), bem como a fatura objeto da 

demanda (ID 17068583) onde se observa que o valor cobrado se trata de 

recuperação de consumo, sendo assim referentes a débitos pretéritos. Em 

se tratando de consumo recuperado, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido da ilegalidade do corte do 

fornecimento em razão de faturas pretéritas decorrentes de recuperação 

de consumo, nesse sentido colho o precedente da corte: PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA.REGULARIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CONCLUSÃO DOTRIBUNAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃODO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

BASEADO EM INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOREFERENTE À RECUPERAÇÃO, 

IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOSTJ. RECURSO ESPECIAL 

A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A Corte de origem decidiu pela 

existência de fraude, que ensejoua emissão de fatura de recuperação de 

consumo com a observância doprocedimento estabelecido no artigo 72 da 

Resolução nº 456 /2000 daANEEL. Assim, para alterar a conclusão do 

Tribunal a quo seriaimprescindível adentrar a seara dos fatos, o que 

esbarra na Súmula7/STJ. Precedente. 2. Quanto à legalidade no corte do 

fornecimento de energia elétrica, esta Corte Superior de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face daexistência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigosnão-pagos. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá 

parcial provimento. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1310295 RS 

2012/0050647-0). Destaquei. Neste sentido, eis o entendimento desta 

Corte: EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RELIGAÇÃO DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – 

PEDIDO DE TUTELA – PROBABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - ALEGADA 

DIFICULDADE FINANCEIRA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM 

DÍVIDA PRETÉRITA, A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO OU 

ILEGALIDADE DE COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica quando se tratar de dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 

1351546/MG)(AGRAVO DE INSTRUMENTO DR. SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) A demonstração do perigo de 

dano, caso seja tardia a entrega da prestação jurisdicional, reside na 

relevância do bem tutelado por ser um serviço indispensável, bem como a 

inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito poderá lhe trazer 

empecilhos para dispor como bem lhe quiser de seu nome no comércio, 

bem como a reputação de má pagadora. Ademais, observa-se não haver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida 

não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Quanto à de 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 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 inserir o nome da autora dos Órgãos de Proteção ao 

crédito, bem como SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de 
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energia elétrica no imóvel de Unidade Consumidora nº 6/253930-2, em 

virtude do débito discutido na presente demanda, além de que SUSPENDA 

a fatura com vencimento em 30/04/2018, no valor de R$ 1.130,20 (mil 

cento e trinta reais e vinte centavos) até o deslinde final do feito, sob pena 

de aplicação de multa. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), 

bem como a inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019 às 

12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - SALA 06. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020313-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES DE SOUSA PINTO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020313-29.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: ERNANDES DE 

SOUSA PINTO Vistos etc. Inicialmente, apensem-se estes autos aos da 

Execução n° 1037917-37.2017.811.0041. Recebo os embargos à 

execução, considerando que já foi apresentada defesa, INTIME-SE a parte 

embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

Impugnação aos Embargos à Execução de ID. 14745767. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039539-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039539-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h32min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039015-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELIAR JIMENES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039015-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELIAR JIMENES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

28/03/2019 às 09h04min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038589-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DIAS DO ROSARIO (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038589-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARISTIDES DIAS DO ROSARIO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 28/03/2019 às 10h08min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042610-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CABRAL (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042610-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMAR CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 28/03/2019 às 10h24min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040597-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BARCE CRAICI (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040597-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMERSON BARCE CRAICI RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 28/03/2019 às 10h40min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040588-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MANOEL DE SANTANA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040588-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIVINO MANOEL DE SANTANA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/03/2019 às 10h56min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040563-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040563-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 11h12min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040557-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MADEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO OAB - MT23822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040557-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADRIANA MADEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 

11h28min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042020-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO EVANGELISTA PECANHA (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:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042020-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERASMO EVANGELISTA PECANHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 11h44min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042004-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042004-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 12h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041936-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ARRUDA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041936-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTAVIO DE ARRUDA BOTELHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041893-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041893-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 
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DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h16min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042367-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO GOMES FERREIRA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042367-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALDIVINO GOMES FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h48min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042119-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH REGINA SANTANA DAMASCENO (AUTOR(A))

D. R. S. D. (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042119-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA REGINA SANTANA DAMASCENO, MARGARETH REGINA 

SANTANA DAMASCENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09h04min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043764-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMAEL HENRIQUE NEVES DOS SANTOS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043764-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMAEL HENRIQUE NEVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09h36min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. 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 
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contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042546-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042546-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO DA COSTA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09h52min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042383-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVER VILARINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042383-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEVER VILARINHO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 10h08min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043767-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043767-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MARQUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/03/2019 às 10h24min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. 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 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042809-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DE OLIVEIRA GERETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042809-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO DE OLIVEIRA GERETE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/03/2019 às 10h40min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042781-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA APARECIDA FRAGA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042781-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERLEIA APARECIDA FRAGA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 

10h56min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042729-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042729-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA APARECIDA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 11h12min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042983-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IENIDE SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042983-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IENIDE SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 11h28min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042981-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE MORAES (AUTOR(A))

D. R. D. M. (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042981-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANILO RODRIGUES DE MORAES, MARIA CELIA DE MORAES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 11h44min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042865-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO LARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EVALNOIR LARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELIANE LARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042865-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE LARA DE OLIVEIRA, EVALNOIR LARA DE OLIVEIRA, ERASMO 

LARA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 28/03/2019 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. 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. 
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335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042848-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN ABADIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042848-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RUAN ABADIA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043422-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEENE CASTRAVECHI (AUTOR(A))

MARCIA CRISTINA CASTRAVECHI (AUTOR(A))

LUCIENE APARECIDA CASTRAVECHI (AUTOR(A))

DALVA MORAES CASTRAVECHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043422-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALVA MORAES CASTRAVECHI, LUCIENE APARECIDA CASTRAVECHI, 

MARCIA CRISTINA CASTRAVECHI, ROZEENE CASTRAVECHI RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h16min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043391-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA ALVES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043391-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto noo art. 5º, §2º, da Lei 

nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da 

matéria envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 

631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 
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designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h32min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043019-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI ERIK DE CAMPOS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043019-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEOVANI ERIK DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Da análise dos autos observa-se que junto 

ao Sistema PJe tem cadastrado no polo ativo o nome de GEOVANI ERIK DE 

CAMPOS, contudo se afere da inicial que está qualificada como parte 

autora CAROLLINE PAULA OLIVEIRA MATIAS, bem como os documentos 

colacionados à exordial pertencem a mesma. Sendo assim, DETERMINO a 

intimação da parte autora na pessoa de seu procurador para que no prazo 

de 15 (quinze) dias emende a inicial, esclarecendo o polo ativo da 

demanda, sob pena de indeferimento da inicial. Após, volvam me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043766-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DO NASCIMENTO SOUZA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043766-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DIONE DO NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 08h48min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043699-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VERISSIMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043699-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILSON VERISSIMO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09h04min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041085-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARES HAMED ABOUZEID FARES (EXECUTADO)
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IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041085-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 

EXECUTADO: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME, IMPORTADORA E 

EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME, ARILSON COSTA DE 

ARRUDA, FARES HAMED ABOUZEID FARES Vistos etc. 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. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042666-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042666-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA RÉU: LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

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. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042287-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL PORTO SOARES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042287-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EZEQUIEL PORTO SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, 

declaro-me impedido para atuar no presente feito. Identifique-se o feito. 

Remeta-se os autos ao meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042277-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042277-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDECI DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, declaro-me 

impedido para atuar no presente feito. Identifique-se o feito. Remeta-se os 

autos ao meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042651-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE ALMEIDA CURVO (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042651-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR DE ALMEIDA CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, 

declaro-me impedido para atuar no presente feito. Remeta-se os autos ao 

meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043040-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA SOLIDADE (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043040-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO VIEIRA SOLIDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, 

declaro-me impedido para atuar no presente feito. Remeta-se os autos ao 

meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039406-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI MARIZA HINTZ (AUTOR(A))

MARILENE GOTTFRIED DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA LEOPOLDINA FERREIRA BUENO CIRILO (AUTOR(A))

HENRIQUE CESAR CIRILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039406-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HENRIQUE CESAR CIRILO, MARIA LEOPOLDINA FERREIRA BUENO CIRILO, 

SIRLEI MARIZA HINTZ, MARILENE GOTTFRIED DOS SANTOS RÉU: SUL 
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AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QBN5759 MT R/FEDERAL JET 2014 2014 SIRLEI MARIZA 

HINTZ Não ui-button ui-button NJR0688 MT FORD/FIESTA 1.6 FLEX 2008 

2009 HENRIQUE CESAR CIRILO Não ui-button ui-button No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040764-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040764-75.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

EXECUTADO: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA Vistos etc. 

Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a 

assistência àqueles 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). Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige 

para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. 

Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora indeferido o pedido de 

Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto 

de agravo de instrumento, e também indeferido, conforme acórdão, verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - 

HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A gratuidade de justiça pode ser reconhecida à pessoa 

jurídica, desde que demonstre de forma cabal a insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas processuais.” (TJMT – Agravo de 

Instrumento n°. 37856/2005 - Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, 

sobre o assunto a jurisprudência: Acerca do tema, é o entendimento do 

TJ-MT: GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM 

REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou 
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paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à 

pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não 

comprovada a situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o 

indeferimento do pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do 

preparo recursal. (AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018). E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO 

DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado 

a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter 

excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem 

condições de custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) Tal demonstração não foi 

devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não 

faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu 

desenvolvimento econômico. Intime-se a parte autora, para recolher as 

custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042116-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSENY VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042116-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSENY VICENTE DA SILVA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 

SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 

1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações OAV6294 MT I/PEUGEOT 207HB 

XR 2012 2012 OSENY VICENTE DA SILVA AMARO Si Ademais, o 

demandante sequer juntu a declaração de hipossuficiência, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043687-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043687-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILENE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 
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monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09h20min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043611-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROSENDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043611-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO ROSENDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09h36min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043786-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARISSIMI (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043786-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO CARISSIMI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto noo art. 5º, §2º, da Lei 

nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da 

matéria envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 

631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/03/2019 às 09h52min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014537-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM 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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013245-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO PAES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009202-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DA SILVA MOURA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021747-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027986-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO REINALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020259-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015613-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017890-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES (AUTOR(A))

RENATA EMBOAVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (RÉU)

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1017890-96.2018 Para melhor análise do pedido liminar, 

intimem-se os autores para impugnarem as contestações de Id. 16497624 

e 16535721, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, intime-se o requerido, 

Francisco Augusto Welter, para comprovar o recolhimento das custas da 

reconvenção Id. 16498467, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento da reconvenção, vez que o comprovante de Id 16498460 
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não corresponde a este processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025396-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ROCHA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028198-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAR DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032566-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001643-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024099-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003741-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE SILVA AGUELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013542-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ERNANDES LUIZ BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038479-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON TOSCHI FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013928-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DO CARMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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))
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Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011981-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIR LIMA BARROS (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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014001-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. L. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018552-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037743-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023885-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016413-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013111-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FELIX DOS SANTOS (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 Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033822-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031027-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELTON MORAIS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020114-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021494-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027585-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000612-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WILLIAN DE ALMEIDA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024963-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019685-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA CECHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025096-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018660-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CRISTIANO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024938-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031248-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032892-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA LOURENCO (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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017822-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORGE WITCZAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019526-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020759-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO DA SILVA FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027561-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIORIDO DIAS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020610-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017864-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES WESLEY MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040282-30.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040282-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

Verifica-se que a autora se manifesta informando que ainda está com o 

serviço de energia elétrica suspenso, pleiteando por aplicação de multa 

por descumprimento e nova intimação da requerida para cumprir o 

determinado na decisão de ID 16640395. Assim, intime-se a requerida, 

para se manifestar acerca da informação de não cumprimento da liminar 

(ID 17072861), bem como reestabelecer o serviço, se caso interrompido, 

no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

7.000,00, nos mesmos termos da decisão ID 13829523. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023562-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA MODESTO (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 Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024885-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024885-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031911-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA DE JESUS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013241-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021236-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE MONICA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043276-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

J. R. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 retirar a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) ID: N. 17106214 
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expedida conforme despacho/decisão ID N. 17039962. Após a distribuição 

da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) 

comprovante(s) nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021236-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE MONICA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033818-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ZAFFONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018526-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746851 Nr: 44076-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKPDS, LINDINALVA SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIXTO ESPORTE CLUBE, FEDERAÇÃO 

MATOGROSSENSE DE FUTEBOL - FMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1.075-A/MT, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - 

OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, LUÍS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882897 Nr: 18476-92.2014.811.0041

 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: REGINALDO RODRIGUES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 "(...) Desse modo, intime-se o requerido para efetuar o pagamento de 

50% dos honorários periciais, bem como apresentar os 

documentos/contratos originais solicitados pelo expert (fl. 117/118), no 

prazo de cinco dias (...)."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 96600 Nr: 1115-53.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANACELLI CALÇADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código - 96600

Defiro o pedido de fl.236, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas 

devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de dezembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055247 Nr: 48878-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Visto.

 Em razão da manifestação da exequente de fls. 178/179, acolho em parte 

a impugnação da ré de fls. 107/110, para reconhecer como excesso de 

execução o valor de R$ 253,82.

Defiro o pedido de fls. 178/1790, expeça-se certidão de crédito em favor 

da exequente, devendo constar que ela é beneficiária da justiça gratuita.

Deverá a parte autora comprovar, no prazo de trinta dias, que seu crédito 

foi habilitado no juízo universal.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 238668 Nr: 7168-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA-HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, 
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ELCINA SOUZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita de Cássia Vasco de 

Toledo - OAB:3.607-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Indefiro o pedido de fls. 84/85, vez que o processo foi julgado extinto à fl. 

83.

 Havendo interesse, deverá o autor ajuizar nova ação.

 Desse modo, arquive-se o processo mediante as baixas e anotações 

devidas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 96600 Nr: 1115-53.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANACELLI CALÇADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 232, expeça-se certidão de crédito em favor do 

exequente.

 Após, intime-se ele para dar prosseguimento ao feito em cinco dias.

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo 

até nova manifestação da parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878877 Nr: 16061-39.2014.811.0041

 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: MICHELLY DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG

 Certifico que, nesta data, após consulta ao sistema de Depósitos 

Judiciais, verifiquei que não há valor(es) vinculado(s) à conta judicial 

deste processo. Em vista disso, remeto estes autos à adoção das 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817488 Nr: 23917-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER AUGUSTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPAP COM. E REPRES. DE VEÍC. 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Caso contrário, intime-se a parte autora para postular o que entender 

de direito no prazo de 5 (cinco) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399574 Nr: 26629-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Diante do exposto, Acolho em Parte a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 499/507 e 537/552, apenas para:1)Afastar a incidência 

da multa de 10% do art. 523, do NCPC (art. 475 J do CPC/73), vez que não 

houve a intimação da executada para o pagamento 

voluntário;2)Reconhecer a existência do bloqueio online do valor de R$ 

45.596,59 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e oito reais).3)Reconhecer o excesso de execução, no valor R$ 

159.495,07 (cento e oitenta e quatro mil noventa e quatro reais e setenta e 

sete centavos), que corrigido pela poupança até a data de 28.11.2018, 

cálculo 4 anexo, perfaz a importância de R$ 172.375,80 (cento e setenta e 

dois mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).No mais, 

diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 e 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Expeça-se alvará em favor do 

executado para levantamento do valor de R$ R$ 172.375,80 (cento e 

setenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) 

que deverá ser corrigido pela poupança até a data do levantamento. Após, 

expeça-se outro alvará em favor da exequente, para levantamento de 

toda a quantia de toda quantia remanescente.Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034673-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

CARLOS HUMBERTO MAIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCCO INCORPORACAO IMOBILIARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

IVONE PEREIRA TURBINO SILVA DOS SANTOS (CONFINANTES)

MARIA JOSE DANTAS BERNARDINO SIMONETTI (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1034673-66.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO DA L 6.969/1981, USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: DORACY DA 

SILVA RODRIGUES Endereço: RUA PADRE GERÔNIMO BOTELHO, 358, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-115 Nome: CARLOS HUMBERTO 

MAIA RODRIGUES Endereço: RUA PADRE GERÔNIMO BOTELHO, 358, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-115 POLO PASSIVO: Nome: 

INCCO INCORPORACAO IMOBILIARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA DAS BANDEIRAS, 111, - ATÉ 749/0750, VILA 

CARVALHO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79005-620 CONFINANTES: 

MARIA JOSÉ DANTAS BERNARDINO SIMONETTI, brasileira, aposentada, 

casada, Endereço: Rua Gerônimo, 397, Dom Aquino, 397, Bairro: Dom 

Aquino, Cuiabá - MT. e IVONE PEREIRA TURBINO SILVA DOS SANTOS, 

brasileira, aposentada, casada, Endereço: Rua Padre Geronimo Botelho, n. 

452, Bairro: Dom Aquino, Cuiabá - MT. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (art. 259, I e 

III, NCPC), dos termos da ação de Usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo Requerente. 

RESUMO DA INICIAL:"Tem-se que a Requerente possui o imóvel onde 

reside a mais de 15 anos, como sendo seu sem oposição e nem 

interferência, possuindo posse mansa e pacífica, a área esta localizada à 

Rua Padre Jerônimo Botelho nº. 358, com área Total de terreno 1.715,00 

m², (Um mil e setecentos e quinze metros quadrados) e área construída de 

204,00 m² (Duzentos e quatro metros quadrados), situados no bairro Dom 

Aquino, nesta Capital Cuiabá-MT, conforme matrícula nº 51.958, Livro nº 

02, fls 01, no cartório de Registro de Imoveis do Quinto Ofício da Segunda 
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Circunscrição Imobiliária, desta Cidades de Cuiabá –Mato Grosso, 

conforme Memorial descritivo em anexo." DESPACHO/DECISÃO: "Vistos. 

Recebo a emenda de Id. 16115622, assim, proceda-se a inclusão no polo 

ativo de Carlos Humberto Maia Rodrigues, e alteração do endereço do 

requerido, conforme ali qualificados. Defiro a prioridade na tramitação, vez 

que a autora é idosa. Designo o dia 18/02/2019, às 10h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 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). Citem-se os confinantes pessoalmente (246, § 3º, NCPC). 

Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Dê-se vista ao Ministério Público. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA, digitei. CUIABÁ, 14 de 

dezembro de 2018. Daiane Sabbag David França 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009459-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DIAS QUEIROZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009459-73.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CELIA DIAS QUEIROZ SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. CELIA DIAS 

QUEIROZ SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 20/12/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 

da audiência de conciliação, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, 

documentação ilegível. No mérito, alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre 

os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como pela pendência documental, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 
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preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência ID- 12643150 - Pág. 1/3 juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento ID- 12643183 - Pág. 1/2, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 20/12/2017. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que CELIA DIAS QUEIROZ SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; invalidez permanente parcial incompleta da 

perda de 1(um ) dedo da mão direita de intensa intensidade avaliada em 

75%: permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%, e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta da perda de 1(um ) dedo da mão direita, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 10%.Desse 

modo. 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 (mil e 

doze reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 
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6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012297-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALCANTARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012297-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO ALCANTARA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DIEGO ALCANTARA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/05/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação pda requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega, ausência de nexo causal devido à inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa., 

estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que 

se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/05/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DIEGO ALCANTARA DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica de residual intensidade avaliada em 10%; 

invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 
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invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 10% de 100%, e 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 ( mil trezentos e cinquenta reais). b) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais ), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento 

pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo 

com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A 

correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação 

dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019235-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019235-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LUIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. ANDRE LUIS DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

18/05/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez permanente 

da parte postulante, improcedência do pedido de indenização de danos 

morais, responsabilidade pela prova pericial, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento 

já consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 
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MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento, aliado ao 

boletim de atendimento, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 18/05/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANDRE LUIS DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012441-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MOURA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012441-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TATIANE MOURA DE AVILA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. TATIANE MOURA DE AVILA, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/01/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, ausência do requerimento administrativo, alegando a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito, alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, ausência de ficha do primeiro atendimento, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo, bem como 
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pela pendência documental, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência ID- 12747171 - Pág. 1/2, juntado aos autos, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/01/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que TATIANE MOURA DE AVILA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do polegar esquerdo de 

media intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 
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cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do polegar 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%, Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021762-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA CRISTINE ROCHA BORGES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021762-22.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIDA CRISTINE ROCHA BORGES GOMES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ELIDA CRISTINE 

ROCHA BORGES GOMES, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) com Reembolso de Despesas 

Médicas e Hospitalares em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 09/02/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral do seguro obrigatório, bem como a restituição das 

despesas médicas e suplementares, no valor de R$ 256,48 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, ressarcimento das despesas médicas, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 
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Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No 

mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado comprova que a 

autora foi vítima de acidente de trânsito em 09/02/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que ELIDA CRISTINE ROCHA BORGES GOMES 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais referentes à compra de 

medicamentos, conforme ID 14243969, evidentemente decorrentes da 

lesão no membro relatado acima e necessários para sua recuperação, 

totalizando a quantia de R$ 256,48 (duzentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta e oito centavos). Assim, estando demonstrado que as despesas 

foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de 

trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a 

parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de R$ 256,48 

(duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 256,48 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito 

centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012117-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012117-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇAO, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/12/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 156 de 521



avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/12/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇAO apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente 

ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023512-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA (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):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023512-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 14 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015222-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERSON BENEDITO CAMPOS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015222-26.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENERSON BENEDITO CAMPOS BISPO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. GENERSON BENEDITO 

CAMPOS BISPO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/07/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inexistência de requerimento 

administrativo perante esta seguradora, falta de interesse de agir pela 

ausência de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

ausência de cobertura técnica devido ao não pagamento do seguro 

obrigatório, a inadimplência do proprietário, insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre 

os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação. Houve a realização de perícia médica e a manifestação das 

partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pela inexistência de requerimento 

administrativo perante a segurador a ré, estas não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, 

os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 
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necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) A parte ré alega ainda a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/07/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que GENERSON BENEDITO 

CAMPOS BISPO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 
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(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043577-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043577-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Faturas c/c Pedido de Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Marco Antônio Garcia em desfavor 

de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, com pedido de tutela 

de urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos 

serviços ao imóvel pertencente a parte autora, bem como se abstenha de 

incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Consta na 

inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por 

meio da matrícula nº 132818-3. Aduz que no período de julho/2013 até 

novembro de 2015 e fevereiro de 2016, o autor passou a receber faturas 

exorbitantes e irreais quanto ao consumo. Relata que iniciou um processo 

no PROCON, razão pela qual não efetuou o pagamento das faturas 

contestadas. Informa que na data de 02 de outubro de 2018 a requerida 

suspendeu o fornecimento dos serviços. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que recebeu faturas com valores 

exorbitantes, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços 

ao imóvel pertencente a parte autora, bem como se abstenha de incluir o 

nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista as faturas acostadas aos autos e 

a comprovação de suspensão dos serviços. Do mesmo modo, presente o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

deferimento da tutela vindicada permite a manutenção do fornecimento dos 

serviços essenciais. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida, com relação às 

faturas do mês/referência de julho/2013 até novembro de 2015 e fevereiro 

de 2016, RESTABELEÇA, no prazo de 06 (seis) horas, o fornecimento dos 

serviços ao imóvel da parte autora, 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 19/03/2019, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043092-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043092-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Joaci da Silva Leite 

em desfavor de Barros Mercearia e Comércio de Armarinhos, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão da restrição 

existente em nome do autor. Aduz a parte autora que foi constatada uma 
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restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica 

que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. 

Requer o julgamento procedente a fim de que o requerido seja condenado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela de evidência, sabe-se que a mesma será concedida quando restar 

comprovado um dos fatos elencados no art. 311, do Código de Processo 

Civil, independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. Prevê o art. 311, do Código de Processo Civil: 

Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de 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; VI – 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. Paragrafo único: Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. 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 do protesto do título (id nº 16977221). 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 evidência, 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. Designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 12:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043374-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SUEMI SHIMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043374-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por Suellen 

Suemi Shimada em desfavor de Instituição Educacional Matogrossense – 

IEMAT (Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG), com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida: a) realize 

as próximas rematrículas dos semestres subsequentes até o término da 

ação; b) suspenda a cobrança de qualquer valor excedente ao previsto 

no contrato do FIES; c) se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito referente as cobranças excedentes ao 

financiamento estudantil; d) se abstenha de obstaculizar o acesso do 

aluno ao portal acadêmico e os serviços disponíveis e; e) emita os boletos 

referentes ao valor a ser pago no semestre atual com os recursos do 

estudante, mediante o percentual devido, sem qualquer excedente 

realizado pela instituição de ensino. Consta na inicial que a autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, cursando a graduação de 

medicina, mediante financiamento estudantil. Aduz que possui 

financiamento estudantil no percentual de 94,51%, sendo o restante pago 

mediante recursos próprios. Acrescenta que, apesar de efetuar a 

quitação das parcelas emitidas pela instituição de ensino requerida, a título 

de recursos próprios, a mesma lançou diversos valores extras, sem 

qualquer justificativa. Complementa que é indevida a cobrança de valores 

a maior a título de recursos próprios. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que a requerida, de maneira, 

indevida, estaria cobrando valores superiores ao contratado, razão pela 

qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja 

determinado que a parte requerida: a) realize as próximas rematrículas 

dos semestres subsequentes até o término da ação; b) suspenda a 

cobrança de qualquer valor excedente ao previsto no contrato do FIES; c) 

se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito referente as cobranças excedentes ao financiamento estudantil; d) 

se abstenha de obstaculizar o acesso do aluno ao portal acadêmico e os 

serviços disponíveis e; e) emita os boletos referentes ao valor a ser pago 

no semestre atual com os recursos do estudante, mediante o percentual 

devido, sem qualquer excedente realizado pela instituição de ensino. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista o documento de Id nº 17018862, onde consta o 

aditamento do financiamento estudantil para a semestralidade de 2018/2, 
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sendo o valor da semestralidade de R$ 8.166,90 (oito mil cento e sessenta 

e seis reais e noventa centavos), o valor de R$ 7.718,54 (sete mil 

setecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) a serem pagos 

pelo financiamento estudantil e a quantia de R$ 448,36 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) a título de recursos próprios. 

Assim, observa-se que, em que pese a previsão de pagamento pelo autor 

da quantia de R$ 448,36 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e 

seis centavos) a título de recursos próprios, a parte requerida efetuou 

cobranças superiores. Observa-se também do extrato financeiro 

acostado no Id nº 17018864 que houve o pagamento da parcela pelo FIES 

e pela parte autora a título e recursos próprios, todavia, existem inúmeras 

parcelas pendentes de pagamento no valor de R$ 442,10 (quatrocentos e 

quarenta e dois reais e dez centavos), sem qualquer previsão contratual. 

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a cobrança de valores superiores pode acarretar 

prejuízos graves ao autor. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela 

não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no 

mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento 

das despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência, e determino que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas: a) realize a rematrícula da semestralidade de 2019/01; b) suspenda 

a cobrança de qualquer valor excedente ao previsto no contrato do FIES; 

c) se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito; d) se abstenha de obstaculizar o acesso do aluno ao portal 

acadêmico e os serviços disponíveis e; e) emita os boletos referentes ao 

“valor a ser pago no semestre atual com os recursos do estudante”, 

mediante o percentual previsto no contrato, sem qualquer excedente, 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 19/03/2019, 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. 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. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034142-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntado 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: 1043197-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043197-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Nair Lopes dos Santos em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços, se abstenha de 

incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como 

seja autorizado o pagamento das faturas no valor de R$ 94,11 (noventa e 

quatro reais e onze centavos), com base na média mensal. Consta na 

inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por 

meio da unidade consumidora nº 6/1083477-8. Aduz que a média mensal 

de consumo da autora é no valor de R$ 94,11 (noventa e quatro reais e 

onze centavos), todavia, a requerida passou a emitir faturas exorbitantes. 

Vieram os autos conclusos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a autora que passou a receber faturas 

exorbitantes, que não refletem o real consumo dos serviços, razão pela 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que determinado 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços, 

se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito, bem como seja autorizado o pagamento das faturas no valor de 

R$ 94,11 (noventa e quatro reais e onze centavos), com base na média 

mensal. Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do 

direito, tendo em vista as faturas acostadas aos autos e o extrato anual 

de Id nº 16990352, demonstrando a cobrança excessiva com relação aos 

meses anteriores. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de 

ocorrer a suspensão dos serviços e a restrição do crédito da autora. Não 

havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, com 

relação ao pedido de autorização do pagamento pela média de consumo, 

entendo que o mesmo não merece acolhimento, uma vez que há medidor 
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de consumo na residência. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação à fatura no valor de R$ 346,80 (trezentos e quarenta e seis reais 

e oitenta centavos), mês/referencia novembro/2018, se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, bem 

como se abstenha de incluir nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021242-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON GABRIELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013/O-O (ADVOGADO(A))

RUBIA APARECIDA FRANTZ OAB - MT7929/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo 

primeiro dispõe: Art. 437. (...) § 1o Sempre que uma das partes requerer a 

juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra 

parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das 

posturas indicadas no art. 436. Assim sendo, a fim de evitar futura 

arguição de nulidade, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca dos documentos acostados pela parte 

requerente, pleiteando o que de direito. Cumpridas as determinações 

acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043670-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS DA SILVA (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043670-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Manoel 

Marcos da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, com pedido de tutela de urgência para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços, suspenda a 

cobrança da fatura contestada, bem como se abstenha de inscrever o 

nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial 

que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

UC nº 6/1081843-3, realizando o pagamento em dia das suas faturas. 

Aduz que foi surpreendida com o recebimento de uma fatura no valor de 

R$ 699,08 (seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), referentes 

a uma suposta recuperação de consumo entre os meses de 09/2017 a 

11/2017. Relata que os valores são exorbitantes e indevidos. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que recebeu uma 

fatura no valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa e nove reais e oito 

centavos), o que julga ser indevido, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços, bem como se inscrever o nome 

da autora no cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista a fatura 

acostada aos autos, demonstrando a cobrança excessiva, com relação 

aos meses anteriores. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de 

suspensão dos serviços essenciais e restrição do crédito da parte autora. 

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 no valor de R$ 699,08 (seiscentos e 

noventa e nove reais e oito centavos), mês/referencia janeiro/2018, se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte 

autora, suspenda a cobrança da fatura contestada, bem como se 

abstenha de incluir nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 09:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 
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pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040668-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25779/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040668-60.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Flávio Joaquim da Silva Júnior em desfavor de Universidade 

de Cuiabá – UNIC, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida 

realize a entrega do diploma ao autor. Consta na inicial que, no ano de 

2012, o autor iniciou o curso de direito na instituição de ensino requerida, 

com o término em agosto de 2017. Aduz que na data de 12 de julho de 

2017, antes da colação de grau, entregou os documentos exigidos para a 

confecção do diploma, recebendo a informação de que o mesmo estaria 

pronto no prazo de 06 (seis) meses. Relata que contatou a requerida para 

a solução do impasse, sendo informado de que o documento estaria 

disponível a partir do dia 01 de outubro de 2018. Informa que compareceu 

na instituição de ensino requerida na data mencionada, todavia, até a 

presente data não recebeu o diploma. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que concluiu o curso de direito no 

ano de 2017, todavia, até a presente data a requerida não realizou a 

entrega do diploma, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que a requerida realize a entrega do diploma ao autor. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, 

uma vez que há nos autos certificado de conclusão de curso (Id nº 

16683114), tendo o autor colado grau na data de 07 de agosto de 2017, 

não recebendo o seu diploma até a presente data. Do mesmo modo, 

observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que o autor estaria sendo prejudicado de exercer sua profissão, 

diante da ausência do recebimento do diploma. Não restando evidenciado 

o perigo de irreversibilidade da medida. Nesse sentido, a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 

DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DA 

LIMINAR – CURSO CONCLUÍDO - DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA 

DO DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Na espécie dos autos, a controvérsia instaurada gira em 

torno do ato praticado pela Instituição de Ensino agravada, que não 

providenciou a expedição do documento solicitado pela agravada, não 

obstante esta tenha comprovado nos autos que concluiu regularmente o 

curso. As atividades desempenhadas pelas instituições privadas de 

ensino inserem-se no conceito amplo de serviços contido no Código de 

Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), de modo que, ao colocar seus cursos 

acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a 

responsabilidade de emitir em tempo razoável o diploma/certificado válido 

aos formandos, para que possam exercer a profissão que escolheram. A 

excessiva e injustificada demora da expedição do documento é 

inadimplemento que tem reflexos na vida profissional do aluno e 

certamente causa-lhe transtornos. (AGRAVO DE INSTRUMENTO DR. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, realize entrega do diploma do 

curso concluído pelo autor, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, 

às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031273-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ERNANDES BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ERNANDES BARBOSA CORREA OAB - MT16872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013127-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas ajuizada por Felipe Ernandes Barbosa Correa em desfavor de Baru 

21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ginco), com pedido de tutela de 

urgência, para que seja declarada a rescisão contratual, declarando a 

nulidade da cláusula vigésima; seja mantida a suspensão contratual a 

partir do dia 23 de janeiro de 2018, para que a requerida suspenda 

qualquer cobrança judicial e extrajudicial, se abstenha de incluir o nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito, bem como, com a resilição 

contratual, seja a requerida obrigada a restituir, em parcela única, os 

valores pagos pelo autor. Consta na inicial que, na data de 08 de 

novembro de 2014, adquiriu um imóvel junto a requerida, situado no lote 

11, quadra 04, pelo valor de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e 

quinhentos reais), com valor total após o financiamento de R$ 190.544,00 

(cento e noventa mil quinhentos e quarenta e quatro reais). Aduz que em 

janeiro do ano de 2018, buscou a rescisão contratual junto à requerida, 

vez que não poderia arcar com as parcelas mensais, todavia, foi 

informado de que do valor pago na quantia de R$ 81.871,68 (oitenta e um 

mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), seriam 

restituídos tão somente a quantia de R$ 65.723,17 (sessenta e cinco mil 

setecentos e vinte e três reais e dezessete centavos). Relata que após 

muita resistência, a requerida aceitou a solicitação de distrato, contudo, 

propôs a restituição das parcelas pagas em 30 (trinta e seis) parcelas, a 

serem pagas a partir de julho do ano de 2019, o que não foi aceito pelo 

autor. 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 adquiriu um imóvel junto à 

requerida, todavia, ao solicitar o distrato contratual, foi informada da 

retenção de valor a título de multa e restituição parcelada do valor, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

declarada a rescisão contratual, declarando a nulidade da cláusula 

vigésima; seja mantida a suspensão contratual a partir do dia 23 de janeiro 

de 2018, para que a requerida suspenda qualquer cobrança judicial e 

extrajudicial, se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de 

proteção ao crédito, bem como, com a resilição contratual, seja a 

requerida obrigada a restituir, em parcela única, os valores pagos pelo 

autor. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista as solicitações de distrato (Id nº 

15438341), demonstrando a retenção de valores pagos, sendo 

observado, nesse momento processual, o desacordo com o percentual 

informando no instrumento particular de compromisso de compra e venda 

(Id nº 15438312) e a forma de restituição. Do mesmo modo, observa-se 

presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que a existência de cobranças em nome do autor pode implicar em 

restrição de seu crédito. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Todavia, com relação ao pedido de rescisão 

contratual, entendo que o mesmo não merece acolhimento, haja vista que 

o mesmo recai na hipótese prevista no § 1º do art. 300, do Código de 

Processo Civil, sendo necessária a dilação probatória. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino, 

em razão do contrato em discussão nos autos, que a parte requerida se 

abstenha de suspender qualquer tipo cobrança judicial ou extrajudicial, 

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 19/03/2019, 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, acostar aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026500-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT6694/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026500-53.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Cobrança Indevida com Pedido de Dano 

Moral ajuizada por Sonia Romão Gomes em desfavor de Águas Cuiabá 

S/A – Concessionária de Serviço, com pedido de tutela de urgência, para 
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que a requerida suspenda a cobrança das contas dos meses de 

novembro e dezembro do ano de 2017, bem como realize a troca do 

hidrômetro. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio da matrícula nº 422381. Aduz que no 

período de novembro/2017 e dezembro/2017, recebeu em sua residência 

faturas exorbitantes, em discordância com o consumo da autora, nos 

valores de R$ 231,34 (duzentos e trinta e um reais e trinta e quatro 

centavos) e R$ 243,86 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis 

centavos). Relata que a fatura referente ao mês de julho/2018 também 

apresentou valores excessivos. Acrescenta que a cobrança é indevida. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que recebeu faturas 

com valores exorbitantes, motivo pelo qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que a requerida suspenda a cobrança das contas 

dos meses de novembro e dezembro do ano de 2017, bem como realize a 

troca do hidrômetro. Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse 

momento processual, presente a probabilidade do direito, tendo em vista 

as faturas acostadas aos autos, nos Ids nº 14787922, 14787953, 

14787971 e 14788008, demonstrando o aumento excessivo dos valores 

cobrados. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da tutela vindicada 

permite a manutenção do fornecimento dos serviços essenciais. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Todavia, 

com relação ao pedido de troca do hidrômetro, entendo que o mesmo não 

merece acolhimento, tendo em vista não restar demonstrado os defeitos 

existentes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida, com relação às 

faturas do mês/referência de novembro/2017 e dezembro/2017, suspenda 

a cobrança das faturas contestadas, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, 

às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124092 Nr: 20480-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SILVA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.136/140 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1271177 Nr: 28055-59.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI RAMOS SALDIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAILD MARIA COUTINHO TIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995705 Nr: 21327-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELL DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA, 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MT 22842/B, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 
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ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134721 Nr: 24974-39.2016.811.0041

 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: SEVERINO RAMOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte requerida para 

no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se a respeito da existência dos 

valores remanescentes, requerendo o que entender de direito.

Celia Mendes S. Carneiro - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113781 Nr: 16243-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO STEFFEN JUNIOR

 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, Gladstone Gimenis - OAB:21587/O, RODRIGO POUSO DE 

MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 194/200 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987694 Nr: 17527-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINE JOSE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 51/52 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Lucas L Sampaio - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088633 Nr: 5534-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY DA SILVA LEITE

 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 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 237/248 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1328522 Nr: 15282-45.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110382 Nr: 14818-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUITER CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais 

ajuizada por Ruiter Candido da Silva em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico

 Citada, a parte requerida apresentou contestação à fls. 49/57, 

suscitando, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir.

Impugnação às fls. 58/60.

Os autos vieram conclusos.

Passo a sanear o feito.

Pois bem, a falta de interesse de agir, no caso em comento, se confunde 

com o mérito da ação, e será com ela analisado, uma vez que ainda não 

restou esclarecido a razão de não ter sido autorizada a cirurgia de 

urgência na rapidez como entendia necessária.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência de ilegalidade 

na conduta da parte requerida, a resistência do requerido em fornecer a 

medicação solicitada, a existência de dano passível de indenização, o 

nexo causal e sua extensão, a má prestação de serviço.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092648 Nr: 7348-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO DIAS 

LESSA, FABIO HELENE LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR G. DE SIQUEIRA - OAB:12.246/MT, 

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para nomear bens a penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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.: 1173638 Nr: 41585-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS LESSA ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS 

- OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES - OAB:, PAULO INACIO DIAS 

LESSA - OAB:13.887/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para acostar procuração ad judicia, no prazo de 

15 (quinze) dias.

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.: 1005749 Nr: 25791-40.2015.811.0041

 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: VALQUIRIA PINHEIRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação Indenizatória c/c Lucros Cessantes e Danos 

Emergentes proposta por Valquíria Pinheiro Miranda em face de Claro 

S/A.Condeno, a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 8.000,00 

(cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, cuja execução 

torno suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida. (...) P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044695 Nr: 43769-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972623 Nr: 10553-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNYS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 191/197 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972273 Nr: 10347-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS ONOFRE DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS 

SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR, JOCELI 

GRACIELE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DE MIRANDA - 

OAB:13938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

juntado aos autos.

Lucas L. Sampaio - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973391 Nr: 10931-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ESTEVAO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB/MT 6.197 - OAB:, Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB/MT 6.735 

- OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte Requerida para manifestar sobre o pagamento 

voluntário feito devedora, requerendo o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043092-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO TUTELA DE 

URGÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA 02 Diligência: ID. JUST. GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 

1043092-75.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: JOACI DA SILVA LEITE Endereço: RUA M, 

PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-130 POLO PASSIVO: 

Nome: BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 

Endereço: AVENIDA JORNALISTA ALVES DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-445 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos 
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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, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, 

com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 11ª VARA 

CÍVEL CUIABÁ Data: 19/03/2019 Hora: 12:00 TUTELA DE EVIDÊNCIA: 

Procedo, também, a INTIMAÇÃO da parte Requerida para tomar ciência da 

tutela de urgência deferida nos autos: Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de evidência, 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 14 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043550-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA UELLEN ALVES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS FAB DESINGNER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043550-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Pamela Uellen Alves Correia em desfavor de FAB Designer Ltda.. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação 

para o dia 19/03/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. 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: 1043468-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS YASMIN SILVA DURAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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 1043468-61.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Extrapatrimoniais ajuizada por 

Laís Yasmin Silva Duraes em desfavor de Latam Airlines Group S/A. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação 

para o dia 19/03/2019, 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 
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matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043670-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS DA SILVA (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:

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 1043670-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Manoel 

Marcos da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, com pedido de tutela de urgência para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços, suspenda a 

cobrança da fatura contestada, bem como se abstenha de inscrever o 

nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial 

que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

UC nº 6/1081843-3, realizando o pagamento em dia das suas faturas. 

Aduz que foi surpreendida com o recebimento de uma fatura no valor de 

R$ 699,08 (seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), referentes 

a uma suposta recuperação de consumo entre os meses de 09/2017 a 

11/2017. Relata que os valores são exorbitantes e indevidos. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que recebeu uma 

fatura no valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa e nove reais e oito 

centavos), o que julga ser indevido, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços, bem como se inscrever o nome 

da autora no cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista a fatura 

acostada aos autos, demonstrando a cobrança excessiva, com relação 

aos meses anteriores. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de 

suspensão dos serviços essenciais e restrição do crédito da parte autora. 

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 no valor de R$ 699,08 (seiscentos e 

noventa e nove reais e oito centavos), mês/referencia janeiro/2018, se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte 

autora, suspenda a cobrança da fatura contestada, bem como se 

abstenha de incluir nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 09:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043646-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043646-10.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral ajuizada por 

Jocilene Maria de Arruda em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência para que a 

requerida restabeleça o fornecimento dos serviços, bem como se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora no cadastro de proteção ao 
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crédito. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados 

pela requerida, por meio da UC nº 6/2007517-2, realizando o pagamento 

em dia das suas faturas. Aduz que no período de 17/11/2018 a 

24/11/2018 a requerida iniciou a troca do medidor de energia para a 

padronização do mesmo na rua da residência da autora. Informa que na 

data de 21 de novembro de 2018 foi surpreendida com a ausência de 

fornecimento dos serviços de energia elétrica em sua residência. 

Acrescenta que ao contatar a requerida, foi informada de que a 

suspensão dos serviços ocorreu em razão da inadimplência das faturas a 

partir do mês de agosto/2018. Relata que inexiste pendências financeiras. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte que o fornecimento dos 

serviços ao imóvel foi suspenso com a alegação de inadimplência a partir 

do mês de agosto, o que é indevido, uma vez que a autora está adimplente 

com o pagamento de suas faturas, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento 

dos serviços, bem como se abstenha de inscrever o nome da parte autora 

no cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista o histórico de contas, 

acostado no documento de Id nº 17060155, demonstrando a inexistência 

de inadimplemento com as faturas de consumo. Do mesmo modo, 

observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

tendo em vista a suspensão dos serviços essenciais e a possibilidade de 

restrição do crédito da parte autora. 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, 

RESTABELEÇA, no prazo de 06 (seis) horas, o fornecimento dos serviços 

ao imóvel da parte autora, bem como se abstenha de incluir nome da 

autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

19/03/2019, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040668-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25779/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040668-60.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Flávio Joaquim da Silva Júnior em desfavor de Universidade 

de Cuiabá – UNIC, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida 

realize a entrega do diploma ao autor. Consta na inicial que, no ano de 

2012, o autor iniciou o curso de direito na instituição de ensino requerida, 

com o término em agosto de 2017. Aduz que na data de 12 de julho de 

2017, antes da colação de grau, entregou os documentos exigidos para a 

confecção do diploma, recebendo a informação de que o mesmo estaria 

pronto no prazo de 06 (seis) meses. Relata que contatou a requerida para 

a solução do impasse, sendo informado de que o documento estaria 

disponível a partir do dia 01 de outubro de 2018. Informa que compareceu 

na instituição de ensino requerida na data mencionada, todavia, até a 

presente data não recebeu o diploma. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 
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acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que concluiu o curso de direito no 

ano de 2017, todavia, até a presente data a requerida não realizou a 

entrega do diploma, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que a requerida realize a entrega do diploma ao autor. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, 

uma vez que há nos autos certificado de conclusão de curso (Id nº 

16683114), tendo o autor colado grau na data de 07 de agosto de 2017, 

não recebendo o seu diploma até a presente data. Do mesmo modo, 

observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que o autor estaria sendo prejudicado de exercer sua profissão, 

diante da ausência do recebimento do diploma. Não restando evidenciado 

o perigo de irreversibilidade da medida. Nesse sentido, a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 

DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DA 

LIMINAR – CURSO CONCLUÍDO - DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA 

DO DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Na espécie dos autos, a controvérsia instaurada gira em 

torno do ato praticado pela Instituição de Ensino agravada, que não 

providenciou a expedição do documento solicitado pela agravada, não 

obstante esta tenha comprovado nos autos que concluiu regularmente o 

curso. As atividades desempenhadas pelas instituições privadas de 

ensino inserem-se no conceito amplo de serviços contido no Código de 

Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), de modo que, ao colocar seus cursos 

acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a 

responsabilidade de emitir em tempo razoável o diploma/certificado válido 

aos formandos, para que possam exercer a profissão que escolheram. A 

excessiva e injustificada demora da expedição do documento é 

inadimplemento que tem reflexos na vida profissional do aluno e 

certamente causa-lhe transtornos. (AGRAVO DE INSTRUMENTO DR. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, realize entrega do diploma do 

curso concluído pelo autor, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, 

às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039358-19.2018.8.11.0041

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:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039358-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Maurício 

de Campos Teixeira em desfavor de TV Centro América (G1 Rede Globo), 

com pedido de tutela de urgência, para que a requerida remova 

integralmente o conteúdo com as fotos que prejudicam o autor. Consta na 

inicial que no período de julho do ano de 2017, o autor entrevistou uma 

pessoa para executar trabalhos autônomos e extras, todavia, não houve 

concordância com o valor, sendo que a terceira pessoa exigiu valor acima 

do combinado. Relata que a jovem entrevistada, após o desentendimento e 

fatos ocorridos, criou grupos para denegrir a honra do autor. Informa que 

em razão dos fatos, tramitou processo perante a 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT (cód. 489864). Aduz que a requerida publicou, na 

data de 30 de agosto de 2017, imagem do autor, fornecida pela Delegacia 

de Polícia Civil, mencionado que o mesmo era suspeito de estuprar 02 

mulheres com falsas promessas de emprego. Acrescenta que em razão 

das informações inverídicas publicadas pela requerida, estaria sofrendo 

inúmeros prejuízos em sua vida profissional. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, pretende a parte autora que seja determinada, em sede 

de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, a remoção, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, de todas as matérias ofensivas e lesivas à 

honra do autor. Respalda o seu pedido no art. 19, § 4º, da Lei nº 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que prevê a responsabilização civil 

do provedor de aplicação de internet, por danos decorrentes de 

conteúdos gerados por terceiros que atingem a honra, a reputação ou os 

direitos da personalidade, podendo ser antecipada a tutela total ou 

parcialmente, desde que presentes os requisitos da verossimilhança das 

alegações do autor e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Pois bem, insta consignar que a liberdade de imprensa não 

permite violação de direito constitucionalmente protegido. Em nome da 

liberdade de imprensa, o veículo de comunicação social não dispõe de 
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carta branca para atingir a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. 

Ao publicar ou noticiar qualquer fato, deverá o veículo de comunicação 

social proceder a um juízo acerca do conteúdo da matéria, não se 

esquecendo de que a liberdade que lhe é conferida pela Constituição 

Federal tem limites e que outros direitos, de igual envergadura, ali também 

se encontram tutelados. Nesse sentido, dispõe o art. 220 da Constituição 

Federal: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição . § 

1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 

2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística. No caso em tela, a análise do dano ocasionado pelas atitudes do 

requerido será feito por ocasião do julgamento do mérito, todavia, o pedido 

de antecipação de tutela de urgência na forma como colocado pela autora 

fere o direito de informação e a liberdade de imprensa garantida 

constitucionalmente a parte requerida. A Constituição Federal em seu art. 

5º, inciso V, e no art. 29 da Lei de Imprensa, garantem a toda pessoa 

natural ou jurídica, órgão ou entidade pública, que for acusado ou ofendido 

em publicação feita em jornal ou periódico, ou em transmissão de 

radiodifusão, ou a cujo respeito os meios de informação e divulgação 

veicularem fato inverídico ou errôneo, o direito a resposta ou retificação, 

desde que preenchidos os requisitos por ela impostos, analisando o caso 

concreto. O direito à informação e a liberdade de imprensa na forma como 

estabelecidos pela Constituição Federal e na lei específica, quando 

ultrapassados os limites e constatado o ferimento a garantia individual, 

preveem responsabilização cível e criminal e não a censura. Assim, não 

se verifica a probabilidade do direito do autor, visto que a veiculação das 

noticias em que se pretende a remoção se tratam de fatos de 

conhecimento público, não baseando, em um juízo de cognição sumária, 

em material com a finalidade de atingir tão somente a honra do autor. Do 

mesmo modo, não se observa a perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, ou o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo 

em vista o lapso temporal entre a ocorrência do fato e o ajuizamento da 

demanda. Diante do exposto, em sede de cognição sumária não constato 

a presença dos requisitos que autorizem a concessão da tutela 

antecipada, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Designo audiência de 

conciliação para o dia 19/03/2019, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031273-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ERNANDES BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ERNANDES BARBOSA CORREA OAB - MT16872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013127-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas ajuizada por Felipe Ernandes Barbosa Correa em desfavor de Baru 

21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ginco), com pedido de tutela de 

urgência, para que seja declarada a rescisão contratual, declarando a 

nulidade da cláusula vigésima; seja mantida a suspensão contratual a 

partir do dia 23 de janeiro de 2018, para que a requerida suspenda 

qualquer cobrança judicial e extrajudicial, se abstenha de incluir o nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito, bem como, com a resilição 

contratual, seja a requerida obrigada a restituir, em parcela única, os 

valores pagos pelo autor. Consta na inicial que, na data de 08 de 

novembro de 2014, adquiriu um imóvel junto a requerida, situado no lote 

11, quadra 04, pelo valor de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e 

quinhentos reais), com valor total após o financiamento de R$ 190.544,00 

(cento e noventa mil quinhentos e quarenta e quatro reais). Aduz que em 

janeiro do ano de 2018, buscou a rescisão contratual junto à requerida, 

vez que não poderia arcar com as parcelas mensais, todavia, foi 

informado de que do valor pago na quantia de R$ 81.871,68 (oitenta e um 

mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), seriam 

restituídos tão somente a quantia de R$ 65.723,17 (sessenta e cinco mil 

setecentos e vinte e três reais e dezessete centavos). Relata que após 

muita resistência, a requerida aceitou a solicitação de distrato, contudo, 

propôs a restituição das parcelas pagas em 30 (trinta e seis) parcelas, a 

serem pagas a partir de julho do ano de 2019, o que não foi aceito pelo 

autor. 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 adquiriu um imóvel junto à 

requerida, todavia, ao solicitar o distrato contratual, foi informada da 

retenção de valor a título de multa e restituição parcelada do valor, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

declarada a rescisão contratual, declarando a nulidade da cláusula 

vigésima; seja mantida a suspensão contratual a partir do dia 23 de janeiro 

de 2018, para que a requerida suspenda qualquer cobrança judicial e 

extrajudicial, se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de 

proteção ao crédito, bem como, com a resilição contratual, seja a 

requerida obrigada a restituir, em parcela única, os valores pagos pelo 

autor. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista as solicitações de distrato (Id nº 

15438341), demonstrando a retenção de valores pagos, sendo 

observado, nesse momento processual, o desacordo com o percentual 
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informando no instrumento particular de compromisso de compra e venda 

(Id nº 15438312) e a forma de restituição. Do mesmo modo, observa-se 

presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que a existência de cobranças em nome do autor pode implicar em 

restrição de seu crédito. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Todavia, com relação ao pedido de rescisão 

contratual, entendo que o mesmo não merece acolhimento, haja vista que 

o mesmo recai na hipótese prevista no § 1º do art. 300, do Código de 

Processo Civil, sendo necessária a dilação probatória. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino, 

em razão do contrato em discussão nos autos, que a parte requerida se 

abstenha de suspender qualquer tipo cobrança judicial ou extrajudicial, 

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 19/03/2019, 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, acostar aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026500-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT6694/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026500-53.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Cobrança Indevida com Pedido de Dano 

Moral ajuizada por Sonia Romão Gomes em desfavor de Águas Cuiabá 

S/A – Concessionária de Serviço, com pedido de tutela de urgência, para 

que a requerida suspenda a cobrança das contas dos meses de 

novembro e dezembro do ano de 2017, bem como realize a troca do 

hidrômetro. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio da matrícula nº 422381. Aduz que no 

período de novembro/2017 e dezembro/2017, recebeu em sua residência 

faturas exorbitantes, em discordância com o consumo da autora, nos 

valores de R$ 231,34 (duzentos e trinta e um reais e trinta e quatro 

centavos) e R$ 243,86 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis 

centavos). Relata que a fatura referente ao mês de julho/2018 também 

apresentou valores excessivos. Acrescenta que a cobrança é indevida. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que recebeu faturas 

com valores exorbitantes, motivo pelo qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que a requerida suspenda a cobrança das contas 

dos meses de novembro e dezembro do ano de 2017, bem como realize a 

troca do hidrômetro. Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse 

momento processual, presente a probabilidade do direito, tendo em vista 

as faturas acostadas aos autos, nos Ids nº 14787922, 14787953, 

14787971 e 14788008, demonstrando o aumento excessivo dos valores 

cobrados. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da tutela vindicada 

permite a manutenção do fornecimento dos serviços essenciais. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Todavia, 

com relação ao pedido de troca do hidrômetro, entendo que o mesmo não 

merece acolhimento, tendo em vista não restar demonstrado os defeitos 

existentes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida, com relação às 

faturas do mês/referência de novembro/2017 e dezembro/2017, suspenda 

a cobrança das faturas contestadas, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, 

às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 
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se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029488-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029488-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Energia Elétrica 

ajuizada por Eric Alves de Oliveira em desfavor de Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que 

a requerida realize a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção 

ao crédito. Consta na inicial que o fio surpreendido com uma negativação 

existente em seu nome, no valor de R$ 480,82 (quatrocentos e oitenta 

reais e oitenta e dois centavos), referentes a uma fatura em aberto junto à 

requerida, da data de 18 de julho de 2017. Aduz que não reside no imóvel 

originário da fatura desde a data de 25 de novembro de 2016, de modo 

que a negativação é indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com a existência da negativação de seu 

nome, tendo em vista que os serviços não foram prestados, razão pela 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao 

crédito. Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos 

autos indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em vista a 

restrição do crédito perante a inscrição do banco de dados do SERASA 

(Id nº 15210633) e a informação de que os débitos foram contraídos por 

terceiros. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de permanecer a negativação do nome da parte 

autora e a restrição de seu crédito. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Todavia, entendo necessária a apresentação 

de caução, nos termos do § 1º, do art. 300, do Código de Processo Civil, a 

fim de se garantir eventuais danos que a parte requerida possa 

apresentar no decorrer da instrução processual. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO a ser 

oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, e determino a expedição de ofício 

ao banco de dados do SERASA e congêneres, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, realize a retirada do nome do autor dos cadastros de 

restrição de crédito. Prestada a caução, lavre-se o termo e expeça-se o 

necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 

12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015004-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI OAB - SP93254 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA MACHADO CORCHS OAB - SP292218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES OAB - RJ110352 (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCOS AMUD BULCAO OAB - RJ128792 (ADVOGADO(A))

VINICIUS COSTA FERNANDES OAB - RJ168808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015004-95.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação acerca do pedido de tutela de urgência e 

em atenção ao art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos os 

protestos e apontamentos restritivos de crédito para a análise, 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

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 175 de 521



Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009331-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (RÉU)

EDUARDO CARDOSO HERCULANO (RÉU)

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARDOSO HERCULANO OAB - 475.713.731-15 

(REPRESENTANTE)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO OAB - 813.395.931-49 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar individualmente o endereço dos requeridos a serem 

citados para o efetivo cumprimento da diligência (Id.16432219), tendo em 

vista que houve o pagamento da guia de diligência. Cuiabá-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor Judiciário em 

Substituição Legal Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040205-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DE FRANCA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040205-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALMIR DE FRANCA 

FERRAZ RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Não obstante o teor da 

petição de reconsideração de Id. 16936956, mantenho a decisão de Id. 

16926658 por seus próprios fundamentos. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147519 Nr: 30625-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FLAVIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65831 Nr: 3052-45.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cymac Construções Civis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 Intimação da parte requerida para contrarrazoar o Recurso de Apelação 

de fls. 291/295, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141931 Nr: 28285-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., ASSESSORIA 

JURIDICA DO BANCO DE BRASILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, Jucelino Adson de Souza Filho - OAB:122345/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.
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§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045852 Nr: 44294-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUCAS DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. G. DE ALMEIDA - 

OAB:16279/MT, JOSÉ EDUARDO DE O. FIGUEIREDO - OAB:13.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos etc...

Ante o trânsito em julgado da sentença de fls. 171, segue alvará em favor 

de Eder Lucas de Rezende e seu causídico, conforme dados bancários 

indicados na petição de fls. 168, (Banco Original - 212, Agência 0001, 

Conta Corrente 111464-6, Titular José Eduardo de Oliveira Figueiredo, CPF 

987.463.161-91).

Ademais, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341901 Nr: 12126-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN RODRIGO LIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Observando-se o pleito de fls. 222, procedo ao desbloqueio do montante 

indisponibilizado da conta bancária do executado às fls. 204 (extrato em 

anexo).

Ademais, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 987264 Nr: 17274-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ZUCHER FILHO, ROSEMERE ALENCAR BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT

 Vistos etc...

Ante o trânsito em julgado da sentença de fls. 203, segue alvará em favor 

de Jose Zucher Filho e seu causídico, conforme dados bancários 

indicados na petição de fls. 202 da seguinte forma:

- R$ 3.466,39 na conta de Luis Carlos Nespoli Junior, CPF 997.387.161-87, 

Agência 1492-3, Conta Corrente 107925-5, Banco do Brasil S/A.

- R$ 17.331,96 na conta de Rosemare Alencar Bezerra, CPF 

353.733.691-87, Agência 3628-5, Conta Corrente 8536-7, Banco do Brasil 

S/A.

Ademais, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 402498 Nr: 34832-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO COSTA MARQUES BUMLAI, MARIA 

FERNANDA B. L. TRIGO BUMLAI, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES 

BUMBAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:OAB/MT 751

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS em face de GERALDO COSTA MARQUES 

BUMLAI, MARIA FERNANDA B. L. TRIGO BUMLAI e JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI.

As partes entabularam acordo às fls. 239/241 pleiteando pela 

homologação de seus termos e consequente extinção do feito com 

resolução do mérito, observando-se que a quitação da dívida se dará com 

o levantamento do montante indisponibilizado da conta bancária do 

executado José Carlos Costa Marques Bumlai às fls. 223 em favor da 

instituição financeira.

Diante do exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão em fase de cumprimento de sentença ajuizada por 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS em face 

de GERALDO COSTA MARQUES BUMLAI, MARIA FERNANDA B. L. TRIGO 

BUMLAI e JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com relação ao Alvará Judicial, não vislumbra-se do acordo os dados 

bancários para expedição.

 Assim, intimo a exequente para, em 15 dias indicados seus dados 

bancários, bem como manifestar-se acerca do veículo penhorado às fls. 

200.

Após o levantamento do Alvará, ante a desistência ao prazo recursal, 

arquivem-se, procedendo às anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718599 Nr: 14500-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO NOVA ESTRELA LTDA, VERA 

LUCIA BORGES DONIS, LUZIA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 
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próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042337-51.2018.8.11.0041

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:

PAULO CESAR ARANTES SERAFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042337-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: PAULO CESAR ARANTES SERAFIM Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

TOYOTA ETIOS, placa: QBS-4291 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 16903795. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029435-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

GHO - CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032857-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037931-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA 97445045104 (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040068-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

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:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (RÉU)

LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.12.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022130-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FALZONI ROSSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT0013335A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033249-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA ANDERSON CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio de bens. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040064-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029020-83.2018.8.11.0041

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:

CONSTRUTORA E MARMORARIA,TERRAPLENAGEM E LOCACAO 

CARLOSCARLOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AILTON CARLOS JUNQUEIRA LOPES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043595-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 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, 14.12.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as pesquisas on line dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as pesquisas on line dos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023020-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as pesquisas on line dos autos.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004238-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NERES DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT0006580A-N 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre depósito dos autos e 

se tem por satisfeito com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023307-30.2018.8.11.0041

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:

APARECIDO MONTEIRO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida já foi efetivada nos autos. Intime-se o 

autor para dar prosseguimento ao feito no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.12.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043738-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAAMAN KHOURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 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, 14.12.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

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:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (RÉU)

LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014318-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 
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prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

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)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043692-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY CHRISTIAN DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1032531-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1229642 Nr: 14697-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GARCIA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT 

DUARTE, ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA, ACOMERQUES ANTONIO 

DA SILVA, CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - COLÉGIO 

POSITIVO PRESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELMA ALVES FERREIRA - 

OAB:2267/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474, 

LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT, SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação do embargado ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA de fls. 

138/139, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverá a parte embargante, bem como a parte 

embargada ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA, especificar as provas 

que pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770802 Nr: 23836-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS, ALCIONE ITALO 

BALSANELLI, LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, EMILIA 

PERES GIROLDO - OAB:9929-A

 Fica a parte exequente intimada para tomar conhecimento sobre a parte 

final da certidão de fls. 321 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252967 Nr: 18593-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE FREITAS BARBOSA, CLAUDINEI 

DONIZETE TONHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA RODRIGUES STOTERAU 

BRUM - OAB:20.931/MT, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:, RYOYU HAYASHI - OAB:1809-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Advogada Drª Maiara Rodrigues 

Stoterau Brum, inscrita na OAB/MT sob o n. 20.931, intimada 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 rápida realizada 

em 30.11.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221409 Nr: 29558-38.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S. A., CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME UNIÃO LTDA, GILDO MOTTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ARAUJO DA 

COSTA - OAB:15134/MT, MONNY V. VICTOR COÊLHO AGUIAR SILVA - 

OAB:6.976, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Advogada Drª CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL, inscrita na OAB/MT sob o n. 8.244/B, intimada 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 rápida realizada 

em 05.12.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO 

FIGUEIREDO - OAB:23359/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. CARLOS ARTHUR 

GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO, inscrito na OAB/MT sob o n. 23.359, 

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 rápida realizada em 08/11/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886190 Nr: 20672-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ZADOVINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. ROLF TALYS 

OSORSKI SANTIAGO, inscrito na OAB/MT sob o n. 11.406, 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 

rápida realizada em 10/12/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212710 Nr: 1401-17.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA - PROMOÇÕES PUBLICIDADE E 

REPRESENTAÇÕES, ZÊNIO SILVA, ÁUREA LÍLIA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:OAB/MT 19.494

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Advogada Drª NANDA LUZ SOARES 

QUADROS, inscrita na OAB/MT sob o n. 19.494, intimada 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 rápida realizada 

em 05.12.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787596 Nr: 41500-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT, 

JOANYR JOSÉ AGOSTINHO - OAB:19.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. JOANYR JOSÉ 

AGOSTINHO, inscrito na OAB/MT sob o n. 19.672, 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 rápida realizada 

em 06/12/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454181 Nr: 25795-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA, FABIOLA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROESE ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:23926-A, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. ALEX MARTINS 

SALVATIERRA, inscrito na OAB/MT sob o n. 19.575, 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 

rápida realizada em 29/11/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

apresentando demonstrativo de débito atualizado, abatendo no cálculo o 

valor atualizado da avaliação do bem penhorado, caso pretenda penhora 

on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1184836 Nr: 45443-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação referente à parte embargada 

RENATO FRANCISCO KREMER retornou novamente negativa, com 

indicação do correio de “Ausente”, conforme AR de fl. 171.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1184833 Nr: 45441-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 
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FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação referente à parte embargada 

RENATO FRANCISCO KREMER retornou novamente negativa, com 

indicação do correio de “Ausente”, conforme AR de fl. 170.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1184837 Nr: 45444-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCI WILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:MT/21.975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação referente à parte embargada 

RENATO FRANCISCO KREMER retornou novamente negativa, conforme 

AR de fl. 186.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1358085 Nr: 20995-98.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS VEÍCULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O processo de execução não possui força atrativa por tratar de 

procedimento coercitivo sem rito de conhecimento.

Ou seja, não haverá decisão com ou sem mérito a gerar decisões 

conflitantes.

Assim, arquive-se o presnete feito, devendo o autor ingressar com ação 

pelo PJE, sem dependência como posto na inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1358133 Nr: 21026-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANY OLIVEIRA FALCÃO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que não se trata de matéria para ser 

dirimida em Plantão Judiciário, pois a pretensão é a declaração de 

alienação parental com fixação provisória de guarda de menor.

Deverá o Requerente ingressar com a ação onde necessitará de ampla 

dilação probatória para verificar a possibilidade de atendimento da 

pretensão inicial.

 Segundo, não demonstrou que a criança está correndo qualquer risco 

iminente a ser resolvida a questão no Plantão.

Ademais, deverá comprovar na ação originária que foi coagido a anuir ao 

acordo judicial e que tem efetiva necessidade de alteração.

Assim, devolva-se os autos ao autor para proceder a distribuição pelo 

PJE, no primeiro horário útil, não sendo a matéria tratada de plantâo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1358130 Nr: 21020-14.2018.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juceli Alves Machado, Regiane Siqueira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. PLANTÃO - 15:00

Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se.

Compulsando os autos verifica-se a possibilidade de plano de conceder a 

medida de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano.

Patente está o risco de resultado útil ao processo, considerando o estado 

de saúde da parte autora, se não atendida resultará em morte.

 De plano há como afirmar a veracidade de tal fato, pois 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.

É imperiosa sua internação na UTI, o que deveria ser efetivada de plano 

sem a necessidade de intervenção do Judiciário, considerando que a 

saúde é uma das garantias da Carta Maior, tão desprezada ultimamente.

Diante do exposto, defiro a tutela urgência determinando que o requerido 

adote todas as providências para imediata internação da parte autora na 

UTI, com demais tratamentos necessários, nos exatos termos da inicial.

Cumpra-se a medida servindo a decisão como mandado, observando os 

pedidos dos itens “b” ao “f” da exordial.

Após, distribua-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1093588 Nr: 7768-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO C BARBOSA & LTDA - ME, 

GIULIANO CORREA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 934990 Nr: 52022-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA LEASING S/A - ARREDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Q DE ANDRADE & CIA LTDA EPP, MARIO 

LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação do segundo executado no 

prazo legal e após, analisarei demais pedidos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 310552 Nr: 17821-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE DA SILVA, YVES DA SILVA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

Faculto ao credor o levantamento dos valores depositados nos autos, 

expeça-se alvará.

Após, digam as partes sobre cálculo e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100604 Nr: 14575-39.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DE FIGUEIREDO TAQUES, 

EDINO JOSÉ TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091026 Nr: 6603-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALMEIDA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 399981 Nr: 32809-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANINI TRANSPORTES LTDA, JOSÉ CLÁUDIO 

FANINI, JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se restrição judicial do bem como postulado pelo autor e intime-o 

para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029176 Nr: 36411-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAINA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 175/185, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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.: 791086 Nr: 45156-85.2012.811.0041

 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): O. CARLI NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1293116 Nr: 5869-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENO ALBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

ESPÓLIO DE JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA MARÍLIA SIQUEIRA 

CALLORI, AMARILDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:OAB/10237, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6.222/GO

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos julgo com 

Resolução de Mérito a Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de 

Tutela, e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o art. 

487, I, do CPC. Mantenho a tutela concedida, devendo no processo 

executivo em apenso, proceder a correta imissão de posse sobre o 

imóvel, objeto da referida ação, ficando livre de qualquer imissão de posse 
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em relação ao processo conexo imóveis matriculados sob ns. 52.306 e 

41.954, do Cartório do 5° Ofício de Cuiabá. Isento as partes das custas e 

despesas processuais, como nos honorários advocatícios. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, extraindo-se 

cópias dos julgados e do trânsito em julgado da presente ação, juntando-a 

na Ação de Execução em apenso (Autos n. 20098-90.2006.811.0041 – 

Código: 257051), em apenso. Após, nada sendo requerido, arquive-se.P. 

R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MONICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16755, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091643 Nr: 6866-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYZA NAZARE BARBOSA MAIA ME, LYZA 

NAZARETH BARBOSA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012444-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

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: 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, 14.12.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1041113-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARQUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro parcelamento em quatro vezes da guia de distribuição, 

devendo a primeira ser depositada no prazo legal e as demais nos meses 

subsequentes. Efetivado o primeiro pagamento, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043692-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY CHRISTIAN DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043818-49.2018.8.11.0041

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:

LUCIANA MARA DOS SANTOS E CARMO (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 
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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, 14.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043819-34.2018.8.11.0041

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:

SUELEN DA SILVA MOREIRA (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, 14.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA 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, 14.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043895-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ALVES DOS SANTOS (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, 14.12.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030357-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cleto Gonçalves de Almeida, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação Ordinária de Readequação e 

Restituição de Valores Pagos Indevidamente C/C Com Pedido de Liminar, 

contra Banco Bfb Leasing S/A. Pugnou pela a concessão dos benefícios 

da gratuidade de justiça. Requereu o afastamento das taxas de juros não 

pactuadas, tendo em vista que os juros anuais encontram-se 

desassociado dos juros exposto no custo efetivo total (CET). Asseverou 

sobre a ilegalidade da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, 

registro de contrato, serviço de terceiros e inserção de gravame. Afirmou 

sobre a inexistência de cláusula expressa sobre a incidência de 

capitalização de juros, requerendo a conversão de forma mensal, para 
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anual. Questionou a onerosidade excessiva dos juros anuais e das tarifas 

administrativas e pugnou pela restituição do indébito das parcelas pagas. 

Em sede de tutela antecipada, pretende a consignação em pagamento, a 

retirada e a abstenção do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, bem como a manutenção da posse em seu favor. Rogou pela 

procedência da ação, com a inversão do ônus da prova. Juntou 

documentos no id. Núm. 15322812 - Pág. 1 / Núm. 15322811 - Pág. 3. A 

justiça gratuita foi concedida nos termos da decisão de id. Núm. 15864176 

- Pág. 1, com o indeferimento da tutela de urgência. Conforme certificado 

ao id. Núm. 17058424 - Pág. 1, a parte requerida não apresentou resposta 

a presente ação. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Ordinária de 

Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente C/C Com 

Pedido de Liminar, contra Banco Bfb Leasing S/A. Requereu o 

afastamento das taxas de juros não pactuadas, tendo em vista que os 

juros anuais encontram-se desassociado dos juros exposto no custo 

efetivo total (CET). Asseverou sobre a ilegalidade da tarifa de cadastro, 

tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, serviço de terceiros e 

inserção de gravame. Afirmou sobre a inexistência de cláusula expressa 

sobre a incidência de capitalização de juros, requerendo a conversão de 

forma mensal, para anual. Questionou a onerosidade excessiva dos juros 

anuais e das tarifas administrativas e pugnou pela restituição do indébito 

das parcelas pagas. Em sede de tutela antecipada, pretende a 

consignação em pagamento, a retirada e a abstenção do nome do autor 

nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a manutenção da posse 

em seu favor. Rogou pela procedência da ação, com a inversão do ônus 

da prova. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes denotam que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, tendo em vista que o requerido apesar de citado não 

apresentou resposta a presente ação, decreto a sua revelia, sem 

aplicação dos efeitos absolutos, por tratar de matéria de direito, que 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois tem 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos. É dispensável a 

inversão do ônus da prova, porquanto não há dificuldade ou 

impossibilidade da autora produzir provas para comprovação de suas 

alegações, como acima enfatizada, todos os documentos necessários 

para julgamento desta ação estão acostados nos autos. No tocante a 

matéria de fundo e diante do contrato de id. 15322837 - Pág. 1 percebe-se 

que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de 

mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora, 

onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 2,49% ao mês e anual 

de 34,85%. Assim, não há como prosperar a argumentação da autora de 

abusividade da taxa de juros. Como se trata-se de juros pré-fixados e 

parcelas fixas, não há comprovação de que o requerente tenha pago 

valor à maior. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira 

não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o 

pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em 

tela. Por certo as taxas pré-fixadas não violam disposição leg al, devendo 

prevalecer. No caso a CET o percentual é superior considerando que ali 

está embutido as despesas contratuais autorizadas, entretanto, seu 

percentual não viola a média de mercado, devendo prevalecer. Denota-se, 

em virtude do julgamento do Resp 1.578.553 do STJ dirimiu a questão 

sobre a abusividade da cláusula de ressarcimento de serviços de 

terceiros, sem especificação do serviço. No caso em tela, não houve 

cobrança do referido, razão pela qual, resta prejudicada a pretensão 

inicial. No recurso acima citado, deu validade a cobrança oriunda de tarifa 

de avaliação e registro de contrato, efetivamente prestado. Razão pela 

qual, entendo não ser abusiva a tarifa cobrada com fim de avaliação do 

bem. Já em relação ao registro e cadastro nada foi cobrado restando 

prejudicado. Também não há qualquer irregularidade da cobrança de tarifa 

de gravame eletrônico, pois são ônus da contratação. No que tange à 

tarifa de cadastro, em recente decisão no Recurso Especial 1.251.331 – 

RS, ficou decidido que permanece válida a referida, quando 

expressamente tipificada no contrato. Assim, como no ato da assinatura 

do início do relacionamento entre as partes houve a pactuação nesse 

sentido deverá ser mantida a referida tarifa, senão vejamos a decisão 

proferida: “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente 

tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual 

somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor 

e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento 

do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais.” (Certidão da decisão proferida no REsp 1.251.331 

– RS, STJ) Negritei. Com relação à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 

973.827/RS), dirimiu 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: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, não há como 

excluir a capitalização de juros. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

entendo indevido, pois, não existe comprovação que a parte requerente 

pagou valores maiores que o devido, não há que se falar em repetição de 

indébito. Por tais fundamentos, necessário se faz prevalecer o seguinte: É 

inoperante o pedido consignatório com relação ao valor das parcelas que 

continuam inalteradas, portanto, prejudicada está a pretensão inicial. 

Aceitar tal depósito acarretaria em alterar contrato unilateralmente, quando 

foi livremente avençado. De outra banda, não persiste os argumentos 

iniciais para obstar a inclusão do nome do autor em bancos de dados 

restritivos, pois em caso de inadimplência é devida a inclusão. Assim, o 

autor não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeito a 

incidência de seus encargos e a restrição cadastral. No caso, a restrição 

cadastral quando há inadimplência é legal, valendo-se o requerido do 

exercício regular de direito. A restrição cadastral não visa satisfação 

pessoal do requerido e de forma alguma caracteriza ato constrangedor e 

coercitivo de sua parte. Torna-se necessário, evitando-se que o autor 

contraia novas dívidas, sem condições de liquidá-las. Outro aspecto que 

não persiste é obstar o requerido do direito de ação, assegurado pela 

Carta Maior. Não havendo pagamento do débito, poderá o credor buscar 

seu direito através de ação própria, inclusive com retomada do bem dado 

em garantia, não podendo manter o devedor na posse do bem. É patente, 

que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, Ação Ordinária de 

Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente C/C Com 

Pedido de Liminar e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, prevalecendo o contrato 

como avençado, por entender que são regulados em Lei e foram 

efetivados na forma pactuada entre as partes. Expeça-se o necessário. 

Considerando que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada 

sendo requerido arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015328-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1015328-17.2018.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de CRISTIANE SANTANA DA SILVA. Antes 
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do recebimento da ação, a autora noticia o adimplemento do débito em 

aberto pela requerida e pleiteia pela extinção do processo (id. 13694636), 

o que reiterou no id. 14561109. Ante a notícia de quitação do contrato 

após o ajuizamento da ação e antes da citação da requerida, a ação 

perdeu o objeto por fato superveniente, razão pela qual DECLARO-A 

EXTINTA, sem resolução do mérito, nos termos do caput e inciso VI do art. 

485 do CPC. No que diz respeito ao pedido de baixa judicial de alienação 

fiduciária do veículo em questão, INDEFIRO, posto que trata-se de 

responsabilidade da Instituição Financeira, nos termos do art. 9º da 

Resolução nº. 320 de 05/06/2009. Sem honorários, ante a ausência de 

litigiosidade. Eventuais custas pelo autor. Transitado em julgado, 

arquive-se após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV DIGITAL - COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS EM TI LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003633-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SERV DIGITAL - 

COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS EM TI LTDA - EPP RÉU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. SERVICE DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada e representada na inicial, ajuizou a 

presente Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais, Repetição 

de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada 

para Suspensão de Negativação em Serasa, SPC e Protesto, Consignação 

em Juízo e Entrega dos Contratos ora Discutidos pelo Banco, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente 

qualificado, pretendendo o que segue. Narra a Empresa Autora que possui 

junto ao Banco Requerido Contratos Giro Fácil n.º 004.614.830 e FCO 

Capital de Giro n.º 004.002.507, referentes a linhas de crédito para saldar 

prestações de empréstimos e encargos, e que apesar das parcelas 

destes contratos serem descontadas em sua conta corrente, não há 

diminuição do saldo devedor. Nesta toada, produziu perícia unilateral, a 

qual constatou que há cobrança de juros acima da taxa média permitida 

pelo Bacen, venda casada de títulos de capitalização Ourocap e Brasilcap. 

Alega ainda que o saldo devedor é R$ 70.496,90 (setenta mil quatrocentos 

e noventa e seis reais e noventa centavos), e não concorda com o valor 

cobrado pelo Requerido no montante de R$ 164.646,97 (cento e sessenta 

e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e sete 

centavos). Por estas razões, pleiteia a concessão de liminar para 

consignar em juízo o saldo devedor que entende legalmente devido, 

parcelado em 50 (cinquenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 

1.409,99 (um mil quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos), 

determinação para não negativação do seu nome dos órgãos de restrição 

ao crédito, que o Banco Requerido seja intimado para apresentar os 

contratos anunciados na inicial, que o Laudo Pericial seja acatado. Diante 

do que expôs, requereu a título de antecipação de tutela que o Requerido, 

se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e 

registros de protestos e, caso já tenha incluído, que proceda a imediata 

exclusão, e por fim, pugnou pela gratuidade da justiça e reclamou a 

condenação do Requerido ao pagamento de danos morais, custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos inerentes ao feito. Em decisões interlocutórias (ID. 4827947), 

foi negada a benesse da gratuidade da justiça, momento em que foi 

recolhidas as custas processuais (ID. 4897227), após, indeferida a tutela 

de urgência pleiteada e ordenada a citação para defesa no prazo legal e 

exibir os contratos avençados pelas partes litigantes (ID. 5538710). 

Devidamente citado o Banco Requerido (ID. 11389849), restou silente no 

prazo assinalado para apresentação de defesa (ID. 14119782), 

presumindo-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos 

do artigo 344, do CPC. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo artigos 355, I e II, do CPC, 

posto que desnecessária a produção de provas. “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). O 

julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, porque, além de a 

causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a 

prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, 

justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que o Banco 

Requerido foi regularmente citado (ID. 13389849), e permaneceu silente no 

prazo assinalado para defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do artigo 344, do CPC. No particular, confira-se a 

jurisprudência: “Salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”, como 

esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as 

provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cód. de 

Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 

293/244). “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima o Requerido tornou-se revel, muito embora exista contra o mesmo a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação da Empresa Autora, não se tem por 

desnecessária a instrução processual, entretanto o Requerido, mesmo 

devidamente citado restou silente, devendo o feito ser apreciado 

consoante a prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial e somada à conduta indiferente do 

Banco Réu. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos 

da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. Da Inversão do Ônus da 

Prova Destaca-se que o ônus imposto ao Réu de provar a ocorrência de 

fato positivo que extinga, impeça ou altere o direito da Empresa Autora 

decorre da chamada distribuição dinâmica, e lógica, do ônus da prova, 

segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato, quem, 

dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo. Logo, se a 

Empresa Autora da demanda vem a juízo vindicar a revisão do contrato, 

àquele que alega a inexistência de onerosidade e abusividade passa a 

incumbir o dever de comprovar o fato positivo, isto é, a regular incidência 

dos encargos. Portanto, esse ônus do Réu em provar o fato positivo 

capaz de desconstituir as alegações do autor pode ser fruto tanto da 

inversão prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC quanto de uma 

incumbência lógica que nasce com a angularização do processo, em 

decorrência da própria norma do inciso II do artigo 373 do CPC, a partir do 

momento em que o demandante afirma a existência de onerosidade e 

abusividade de contratos pactuados entre as partes litigantes. Da 
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Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados 

entre as Partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, 

Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o 

pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, porque é 

necessário que a parte autora especifique as tarifas que entende 

abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não conheço 

dos pedidos não especificados e não discriminados. Juros 

Remuneratórios Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, 

ficou consolidado o entendimento de que os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são 

abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas serão 

consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa 

média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. 

nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Quanto aos contratos 

em que não há pactuação ou na falta de juntada do contrato, há de se 

aplicar a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – 

aplicada no período na modalidade contratada. Neste sentido, súmula 530, 

STJ, “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de 

juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta 

de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado, 

divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo 

se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (Segunda Seção, 

aprovada em 13/5/2015, DJe 18/5/2015). No caso em apreço, verifica-se 

que não foi juntado aos autos os contratos, assim os juros devem ser 

cobrados pela taxa média do mercado aplicada no período na modalidade 

contratada, salvo se a contratada for mais benéfica para a Empresa 

Requerente. Procede ao pleito autoral nesse particular aspecto. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Assim, no contexto da jurisprudência 

nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de juros, desde 

que expressamente pactuada, sobretudo em razão da existência de uma 

relação consumerista. No presente caso, como visto, não houve a juntada 

da cópia do contrato, de forma que não há qualquer demonstração dos 

autos a respeito da contratação de juros capitalizados. Por tal motivo 

improcede o pedido. A situação processual configurada nos autos não 

permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), 

assim como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação 

revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir 

sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste 

sentido: Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão 

de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão 

consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as 

matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na 

linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros 

remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, 

sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de 

permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. 

"Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros 

vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o 

credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. 

Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art.102, 

III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, 

Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 

11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Venda Casada Pois bem, 

analisando os não há a configuração de venda casada na contratação 

dos aludidos seguros, em razão dos contratos avençados não foram 

anexados aos autos por nenhuma das partes litigantes para demonstrar 

de forma clara que a parte reclamante teve a opção de contratar, ou não, 

o alardeado seguro. A alegação de venda casada não restou 

comprovada, pois a Empresa Autora, ao firmar os contratos não 

demonstra de forma cristalina a recusa na vontade da contratação, não 

havendo prova de que tenha sido obrigada a contratar o seguro como 

condição de obtenção do empréstimo, sendo válida a contratação e, 

portanto, indevida a restituição do prêmio dos seguros quitados no 

momento da contratação. Em caso semelhante assim a jurisprudência: 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGUROS INCULADOS A 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. 

Incontroverso nos autos que a autora realizou contrato de "Seguro 

Aqui/Dev" e outro seguro quando da contratação de empréstimo pessoal 

(fl. 42). Refutada a alegação de venda casada, uma vez que não há 

comprovação de que houve obrigatoriedade na contratação do seguro, ou 

que este tenha sido firmado como condição para efetivação do 

empréstimo. Sentença de improcedência da ação mantida por seus 

próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004674800, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

26/03/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2014). 

Repetição do Indébito em Dobro No que se refere ao pedido de devolução 

em dobro do cobrado a maior, é preciso dizer que, quando constatada a 

cobrança abusiva, os valores cobrados a maior devem ser, 

necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos a 

requerente, seja através de compensação com eventual saldo devedor, 

seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente 

liquidado o contrato, mas não em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, 

do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, o que não se dá quando 

a cobrança é feita com base em cláusula prevista no contrato. Nesse 

contexto: "A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de 

maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do 

credor" (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora 

Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; 

data da publicação: 30/08/2011). Sem razão a Autora quando pretende 

ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a 

ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não 

ocorreu nos autos, visto que a má-fé da instituição financeira não foi 

comprovada, tendo em vista a ausência nos autos dos contratos 

pactuados. Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste 

emocional em que supostamente a Empresa Requerente suportou e que 

em tese geraria o dano moral indenizável, não vislumbro acolhimento, pois 

ao meu entendimento, não restou configurado a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da Autora, requisitos 

para concessão da indenização moral. Sem dúvida, entre as várias 

categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, lembrando-se 

que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação da 

personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, ou 

seja, além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver respeito 

a sua integridade moral. Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como 

sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito 

em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo 

aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua 

Reparação, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste 

amparo jurídico, acerca da indenização por danos morais, necessária a 

existência de prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a 

demonstração de ação ou omissão do agente, existência de dano e nexo 

de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Então, pelas 

razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano 

moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à imagem da 

Autora. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem gerar 

desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos geradores de 

dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou à imagem da 

pessoa. A respeito: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, 
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vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (Sérgio 

Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 98). Nesse sentido: "Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral". 

Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge Scartezzini , DJ de 

11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em decorrência de uma 

conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em 

qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, 

humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, 

uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, 

sem qualquer repercussão no mundo exterior". (REsp n. 628854/ES, rel. 

Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O constrangimento ou a 

dor que justificam a indenização dos danos morais não precisam ser 

provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é a ocorrência do 

fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, pois não se 

deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual que 

autoriza a indenização em referência. Neste compasso, e pelas razões 

declinadas, não há que falar em dano moral indenizável. Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas para que seja 

aplicada a taxa de juros média do mercado, divulgada pelo BACEN a época 

da contratação, reputando regulares e razoáveis os demais encargos 

contratuais impugnados. Em face da sucumbência, CONDENO as partes 

‘pro-rata’ Autora e o Banco Requerido ao pagamento, respectivamente, de 

20% e 80%, das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais serão compensados, 

nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018699-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018699-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NEUZA FERREIRA DE 

AQUINO RÉU: BANCO BMG Vistos. Tendo em vista o cumprimento da 

sentença pelo Executado (id. 14365814), nos exatos termos pretendidos 

pelo Exequente que anuiu com a satisfação da obrigação - id. 14798368, 

julgo extinta esta execução conforme disposição do art. 924, II, do CPC[1]. 

Expeça-se o competente alvará de liberação do montante depositado nos 

autos, conforme postulado pela parte Exequente. Após, certifique-se o 

transito em julgado oportunamente e arquivem-se em definitivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - 

a obrigação for satisfeita;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032943-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURIBELA JOSE DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032943-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): AURIBELA JOSE DE 

LARA RÉU: BANCO BMG Vistos. AURIBELA JOSE DE LARA SILVA, 

devidamente qualificada e representada na inicial, ajuizou a presente Ação 

de Revisão Contratual com Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de 

Tutela, em face de BANCO BMG S/A, instituição financeira de direito 

privado, igualmente qualificada e representada, pretendendo o que segue. 

Narra a Requerente que pactuou empréstimo consignado junto ao Banco 

Requerido, no valor de R$ 21.348,01 (vinte e um mil, trezentos e quarenta 

e oito reais, um centavo), no ano de 2011, os quais seriam descontados 

diretamente em folha de pagamento. Passado algum tempo, a Requerente 

entrou em contato com o Banco Requerido, pois tinha interesse em 

solicitar um novo empréstimo. Todavia, o Requerido informou à Autora que 

ainda havia um saldo a pagar (débito), momento em que solicitou 

esclarecimentos dessa dívida, em razão de estar sendo debitado de sua 

folha de pagamento o aludido empréstimo. Narra também, que foi 

informada que o débito de se tratava de uma dívida de cartão de crédito e 

o valor que estava sendo debitado em sua folha de pagamento se referia 

ao pagamento mínimo do cartão de crédito com reserva de margem 

consignável, porém, acreditava que o desconto mensal nos vencimentos 

era referente ao empréstimo contratado. Sustenta também que o contrato 

avençado deve ser revisado para reduzir a taxa de juros, excluir a sua 

capitalização mensal, a cobrança de encargos contratuais e clausulas 

abusivas, razões pelas quais pleiteia a concessão de tutela de urgência 

para suspensão dos descontos em folha. Diante do que expôs, pugnou 

pela gratuidade da justiça, a declaração de inexistência de débito, bem 

como, a condenação do Banco Requerido ao pagamento de danos 

materiais e morais, custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. Em decisão 

interlocutória (ID. 10486859), foi concedida a benesse da gratuidade da 

justiça, após, indeferida a tutela de urgência pleiteada, em seguida, 

ordenada a citação para defesa no prazo legal. Devidamente citado o 

Requerido, ofertou contestação (ID. 11970135), com documentos, 

arguindo preliminar de prescrição, e em linhas gerais, arguiu a validade do 

contrato firmado entre as partes e a ausência de abusividade e 

onerosidade, devendo prevalecer à vontade das partes, inexistência de 

danos materiais e morais indenizáveis e, assim, rogou pela improcedência 

do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a contestação, atendeu 

a ordem (ID. 13835155), combatendo pontualmente os argumentos 

defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial. Em síntese é o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC. "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). Preliminar de Prescrição O Banco Requerido arguiu a 

prescrição da pretensão da Autora que busca discutir restituição de 

valores cobrados em pretensa violação de seus direitos em contrato 

firmado em data longínqua de 03/11/2011. Em análise dos autos, observo 

que a narrativa da exordial (ID. 10426813), discorre que os descontos 

realizados em folha de pagamento ocorreram a partir de dezembro/2011, 

mas perduram até os dias atuais, conforme demonstrado (ID. 11970206), 

sendo que a presente demanda foi interposta em 24/10/2017 (ID. 

10426813), sendo assim, tenho que não merece acolhida esta faceta 

defensiva, em razão da prescrição acerca da matéria ser quinquenal, nos 

termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, e contrato de cartão de crédito 

se tratar de prestação continuada. Este é o entendimento: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO, INOCORRÊNCIA. CDC. APLICAÇÃO. 

ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O marco inicial para a contagem do 

prazo prescricional deve ser considerado a data do vencimento da última 

parcela; bem assim, que o prazo para a instituição financeira cobrar seu 

direito face ao contrato de fornecimento de cartão de crédito é quinquenal, 

aplicando-se o disposto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil. Precedentes 

do c. STJ. (...) 6. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação desprovida. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 00010899120084036100 SP - Orgão 

Julgador: Quinta Turma - Julg.: 20/09/2017 - Publicação: 28/09/2017). 

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA DÉBITO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - I - À luz da regra 
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de transição prevista no novo código civil (art. 2028), verifica-se que o 

prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 206º, § 5º, inciso I, 

do CC (cinco anos), prazo esse que teve início tão somente em 11.01.03, 

findando-se em 11.01.08, ou seja, um dia depois da data do ajuizamento 

da ação; (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação: APL 

01246944520088260007 SP - Orgão Julgador: 20ª Câmara de Direito 

Privado - Julgamento: 12/05/2014 - Publicação: 21/05/2014). APELAÇÃO. 

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DE REFINANCIAMENTO E DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM 

O AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL. PRECEDENTES. Não há falar 

em prescrição de parte do crédito, uma vez não transcorrido o prazo 

prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 206, § 5º, inc. I, do 

Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado da demanda revisional 

que reconheceu o direito à cobrança. Caso em que o ajuizamento de 

demanda revisional precedente interrompe a fluência do prazo 

prescricional da pretensão de cobrança da dívida daquela proveniente. 

Exegese dos artigos 202, VI e parágrafo único, e 206, ambos do CCB. 

Precedentes jurisprudenciais. Decisão recorrida mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052937588, Décima Sexta Câmara 

Cível, TJ/RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 14/04/2016, 

Publicação: 15/04/2016). Negritei Inacolho a preliminar suscitada. Em face 

da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste 

processo, passo a análise do mérito da contenda. Da Aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise 

dos documentos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Pois bem. Analisando ainda os autos, 

observo que houve a adesão ao cartão de crédito consignado com a 

devida anuência da Autora (ID. 11970161), com valores de crédito 

disponibilizados via TED a Autora (ID. 11970189), bem como, houve 

pagamento somente do valor mínimo das faturas através de desconto em 

folha de pagamento, conforme descrito faturas de lançamentos 

financeiros acarreada aos autos pelo Requerido (ID. 11970206). Nesta 

trilha, há de se ressaltar que a Autora sempre teve a opção de pagamento 

entre o total da fatura ou pagamento mínimo, mas segundo consta dos 

autos efetuara diversos descontos em folha em valor inferior ao total das 

faturas de cartão de crédito, conforme disposto no contrato entabulado, 

dando azo ao superendividamento. No caso em análise, a armadilha desse 

tipo de operação em cartão de crédito reside, dentre outras mais ocultas, 

na possibilidade aparentemente gloriosa de o devedor efetuar apenas o 

pagamento parcial do valor mensal devido. Sendo assim, o valor 

remanescente se soma à parcela do mês seguinte, e, sobre esse 

montante maior, incidem os encargos financeiros, fazendo com que, 

mantido o mesmo procedimento em cada mês, a dívida evolua em 

progressão praticamente geométrica, e em pouco tempo, o processo já 

carcomeu a renda mensal do infeliz Devedor. A propósito: CONTRATO - 

Cartão de crédito Submissão ao Código de Defesa do Consumidor Juros 

cobrados mensalmente sobre o saldo financiado da fatura Anatocismo 

Inexistência - Novo débito Imputação dos vencidos - Ausência de 

capitalização Artigo 192, § 3º, da CF Regra não autoaplicável, quando em 

vigor (Súmula 648 do S.T.F.) Apelação desprovida. (TJ-SP - Apelação: 

APL 91413963120088260000 SP, 22ª Câmara de Direito Privado, 

Julgamento 09/05/2013, Publicação 09/05/2013). PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DESCONTOS EM VENCIMENTO. CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO 

VALOR MÍNIMO, EM OBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL, 

CABENDO AO AUTOR O PAGAMENTO DO SALDO RESTANTE. AUSÊNCIA 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa previsão contratual, o 

banco apelado está autorizado a deduzir, quando do recebimento do 

vencimento do apelado, a quantia correspondente ao pagamento mínimo 

da fatura, cabendo a este o pagamento voluntário do restante da fatura, 

na data do vencimento. 2. Toda a prova documental apresentada nos 

autos indica que o autor contratou o empréstimo, que ora impugna, pois 

permitiu pacificamente os diversos descontos em sua conta corrente, 

desde o ano 2011, só vindo a se insurgir contra os mesmos em novembro 

de 2014, com a propositura da presente demanda. 3. Recurso improvido. 

(TJ-PE - Apelação: APL 3880273 PE, Relator Waldemir Tavares de 

Albuquerque Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Julgamento: 

16/07/2015, Publicação: 14/08/2015). REVISIONAL Cartão de crédito 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Juros Ausência de 

limitação legal Imputação ao pagamento Anatocismo inexistente Pagamento 

mínimo de fatura Refinanciamento do saldo. I A relação estabelecida entre 

as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e o contrato 

firmado, de adesão. II - As empresas administradoras de cartão de crédito 

são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios cobrados 

não sofrem as limitações da Lei de Usura. O artigo 192, § 3º, da CF, 

quando em vigor não era autoaplicável (Súmula 648 do STF). A questão 

está superada após a edição da Súmula Vinculante nº 7 do STF e Súmula 

nº 382 do STJ. III - Os juros cobrados mensalmente sobre o saldo 

financiado da fatura de cartão de crédito implicam em novo débito, 

descaracterizando capitalização. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação: 

APL 00182847720118260032 SP, 22ª Câmara de Direito Privado, 

Julgamento: 21/02/2013, Publicação: 22/02/2013). Repetição do Indébito 

em Dobro No que se refere ao pedido de devolução em dobro do cobrado 

a maior, é preciso dizer que, quando constatada a cobrança abusiva, os 

valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do 

montante da dívida e restituídos ao requerente, seja através de 

compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em 

espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato, mas não em 

dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se comprovada a 

má-fé do credor, o que não se dá quando o desconto em folha é feita com 

base do pactuado no contrato. Nesse contexto: "A devolução em dobro de 

valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à 

comprovação da má fé por parte do credor" (Apelação Cível nº 

1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011). 

Sem razão a Autora quando pretende ver incidir a repetição do indébito em 

dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao consumidor deverá 

ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos autos, visto que a má fé 

da instituição financeira não foi comprovada. Pela exposição acima, 

verifica-se que os descontos efetuados foram em conformidade com o 

pactuado entre as partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. 

Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste emocional em que 

supostamente a Requerente suportou e que em tese geraria o dano moral 

indenizável, não vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não 

restou configurado a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem da Autora, requisitos para concessão da indenização 

moral. Sem dúvida, entre as várias categorias de bens, a dos 

personalíssimos é fundamental, lembrando-se que a honra vem sendo um 

bem jurídico de maior apreciação da personalidade humana, porque 

representa o seu campo moral e social, ou seja, além do respeito à 

integridade física da pessoa, deve haver respeito a sua integridade moral. 

Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como sendo as: "Lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., 

Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste amparo jurídico, 

acerca da indenização por danos morais, necessária a existência de 

prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a demonstração de ação 

ou omissão do agente, existência de dano e nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Então, pelas razões declinadas, 

conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano moral não se efetivou 

perante a inexistência de prejuízo à imagem da Autora. Ademais, meros 

dissabores rotineiros, que podem gerar desconforto ou decepção, não 

devem ser tidos como fatos geradores de dano moral, que pressupõe um 

prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. A respeito: "Só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 
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Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98). Nesse sentido: 

"Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão 

fora da órbita do dano moral". Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge 

Scartezzini , DJ de 11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em 

decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no 

caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à 

indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". 

(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O 

constrangimento ou a dor que justificam a indenização dos danos morais 

não precisam ser provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é 

a ocorrência do fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, 

pois não se deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude 

espiritual que autoriza a indenização em referência. “A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de 

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira 

relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma 

uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não 

se revela, por si só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a 

situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, 

vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em 

dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento 

contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores 

danos ao recorrente...” (STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 

2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015). 

Friso que, embora não se menospreze os aborrecimentos suportados pela 

Autora, do mesmo não se recolhe prima facie lesão a direito da 

personalidade, como a sua honra ou intimidade, de modo a não configurar 

a lesão extrapatrimonial pretendida e, em consequência, ensejar a 

obrigação secundária e substitutiva, de reparação pecuniária. É que, não 

resultando in re ipsa, a lesão extrapatrimonial de que se queixa a Autora 

até porque não viola direito inerente à personalidade, como a dignidade ou 

honra objetiva ou subjetiva, a essa cumpria a prova de outros 

desdobramentos do fato, em ordem a que se pudesse reconhecer extra 

ordinem, nos dissabores da adesão a cartão de crédito realizado. Neste 

compasso, e pelas razões declinadas, não há que falar em danos morais 

e materiais indenizáveis. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais 

da Autora, pois permitiu pacificamente os diversos descontos mínimos de 

fatura de cartão de crédito em seus vencimentos, reputando regulares e 

razoáveis os pagamentos contratuais impugnados. CONDENO a Autora 

AURIBELA JOSE DE LARA SILVA ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036811-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAAC MESSIAS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1036811-06.2018.8.11.0041 Carta Precatória Vistos. Cumpra-se conforme 

determinado no id. 16180232, com urgência. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038281-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL FERREIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1038281-72.2018.8.11.0041 Carta Precatória Vistos. Cumpra-se conforme 

determinado no despacho do id. 16323555. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002375-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº. 

1002375-55.2017.8.11.0041 Cumprimento Sentença Vistos. Autos 

conclusos equivocadamente, razão pela qual devolvo à Secretaria para as 

devidas providências (decisão id. 12769159). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039684-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA FLORES DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1039684-76.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Ante a 

informação pela requerida de estar consignando em juízo as parcelas do 

contrato objeto da presente ação, deixo de analisar o pedido de busca e 

apreensão, neste momento, para que o autor manifester sobre a petição e 

documentos colacionados pela requerida no id. 16907904 e 16907905; 

16907906; 16907907; 16907908; 16907909; 16907910; 16907911; 

16907912; 16907913; 16907914; 16907916; 16907917; 16907918; 

16907919; 16907920; 16907921; 16907922 e 16907923. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813685 Nr: 20153-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A, DALTON ADORNO 

TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIANO BERTASI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMILIANO BERTASI NETO 

- OAB:9911/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 867520 Nr: 7573-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MARIM E A. MARIM LTDA – ME, ELINEIA 

SILVA DOS SANTOS, ANDERSON ALVES MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro a citação por edital do executado de fl. 134, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do caput, inciso II e § 3º do art. 256 do CPC.

 Conste no edital de citação que decorrido o prazo assinalado para ciência 

do referido e do prazo de defesa, será nomeado curador especial ao 

devedor executado, nos termos do inciso V do art. 257 do CPC.

Ante a inexistência de regulamentação acerca da publicação do edital na 

rede mundial de computadores e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, DETERMINO, que o edital de citação seja publicado, 

também, em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 997717 Nr: 22516-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 

dentre as funcionalidades desse sistema.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 343550 Nr: 13784-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SILVEIRA E TEIXEIRA LTDA 

ME, ELAINE DA SILVEIRA, FLORENTINO MESSIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 

dentre as funcionalidades desse sistema.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO a consulta de endereço dos 

executados, através dos referidos sistemas, cujo extrato segue anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Por fim, nego o pedido do Exequente para que seja realizada consulta 

junto ao sistema ANOREG, pois a diligência pode ser efetuada pela própria 

parte, bastando que entre em contato com a Associação e custeie as 

despesas da pesquisa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 725741 Nr: 21484-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ROEWER, JOÃO VALMOR OSTER, 

GILDA OSTER ROEWER, ELEUZA PAES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online no sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais 

endereços dos Executados.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378479 Nr: 1508-17.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL, 

JOSÉ BENICIO RODRIGUES RESENDE, VANJA GUIMARÃES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online no sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais 

endereços dos Executados.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813931 Nr: 20406-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGAÇAO MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.498/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 

dentre as funcionalidades desse sistema.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO a consulta de endereço do 

executado, através dos referidos sistemas, cujo extrato segue anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 150484 Nr: 5133-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO ENGENHARIA LTDA., CASA PRADO E 

COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA, GERALDO BAIANCARDINI DO PRADO, 

ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO, GERALDO JOSÉ ZIOLKOWSKII DO 

PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROTTER MEDA - 

OAB:25.630/PR, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6.628/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT, SÉRGIO ANTÔNIO 

MEDA - OAB:6320-PR, VERIDIANA CHUEIRI POMPEU - OAB:5387/MT

 Autos nº 5133-78.2004.811.0041 – ID: 150484Cumprimento de Sentença 

DECISÃO Vistos. (...). Não bastasse isso, da análise criteriosa dos 

fundamentos do Banco executado se observa que a impugnação arguiu 

teses que envolvem questões meritórias amplamente discorridas na fase 

de conhecimento e por ocasião da sentença, tudo já precluso e atingido 

pela coisa julgada, como é o caso de realização de perícia e utilização de 

juros remuneratórios, de modo que, sem maiores delongas, refuto a 

pretensão de rediscussão de tais temas. A despeito do alegado excesso 

de execução, embora o caso trate de liquidação da sentença por meros 

cálculos aritméticos, considerando a divergência das Partes no tocante ao 

quantum debeatur, por cautela, entendo conveniente que os autos sejam 

remetidos a Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos 

parâmetros da sentença e acordão que a modificou. Feitas estas 

considerações, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, exclusivamente para que sejam elaborados os cálculos pelo 

Contador Judicial a fim de apurar o débito exequendo. Com o aporte dos 

cálculos, manifestem-se as Partes no prazo de cinco (5) dias. Decorrido 

tal prazo, certifiquem e voltem imediatamente conclusos os autos para 

deliberação e homologação dos cálculos do contador, se for caso. 

Consigno, por oportuno, que a multa de que trata o art. 523, do CPC, 

somente incidirá após a homologação dos cálculos e a ausência de 

pagamento voluntário pelo Devedor, após intimação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361217 Nr: 31181-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERTICE TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, RODRIGO DIAS CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 147.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1126765 Nr: 21638-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MANTOANI LTDA, VILAMIR JOSE 

MANTOANI, TAYUANA DE BRITTES MANTOANI, IGOR DE BRITTES 

MANTOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 

dentre as funcionalidades desse sistema.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO a consulta de endereço dos 

executados COMERCIAL MANTOANI LTDA, VILAMIR JOSE MANTOANI e 

IGOR DE BRITTES MANTOANI, através dos referidos sistemas, cujo 

extrato segue anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Por fim, nego o pedido do Exequente para que seja realizada consulta 

junto ao sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria 

parte, junto ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das 

despesas da pesquisa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 22957-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos às fls. 157/158, razão pela qual determino a prévia 

requisição de informações acerca do endereço do executado por meio do 

Sistema INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 836943 Nr: 41848-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE VIDROS LTDA ME, ROBERT MENDES PEREIRA GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 763874 Nr: 16480-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES AZEVEDO & PEREIRA AZEVEDO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15222 Nr: 237-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BRUNO PACHECO 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PERINI, CLAUDIO LUIZ ONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3.613

 DESPACHO

Vistos.

 Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, consoante 

requerimento retro (fl.404).

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte exequente para promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 319641 Nr: 21840-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carla luiza de araújo lemos - 

OAB:

 DECISÃO

 Vistos.

 Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado á fl. 223 em 

favor do credor, com transferência para a conta corrente informada á 

fl.236.

 Após, Exequente dê prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento 

por inércia.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20167 Nr: 10723-12.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Catalano Corrêa, KELLEN CRISTINA 

RODER CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743/MT, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial proposta BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A em face de MARCELO CATALANO CORRÊA E 

KELLEN CRISTINA RODER CORRÊA, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls.318/321) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

 Dê- se baixa na restrição de fl.317.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de dezembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849930 Nr: 53048-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

 Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, consoante 

requerimento retro.
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Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte exequente para promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 06 de dezembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100704 Nr: 10852-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR, LUIZ VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para se manifestar sobre os 

documentos de fls. 108/111, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171401 Nr: 20391-31.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO CESAR REGIS DE 

OLIVEIRA, RICARDO AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA, BENEDITA EMILIA 

REGIS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA DA SILVA LARA 

CASTRILLON - OAB:8544/MT

 PARA O TERCEIRO RETIRAR PARA DEVIDA DISTRIBUIÇÃO OS 

EMBARGOS DE TERCEIRO, PROTOCOLADO EM 08/11/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969995 Nr: 9350-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALBRES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761432 Nr: 13895-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069271 Nr: 55108-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 DECISÃO

Vistos.

 Trata-se de Execução de Sentença promovida por MARCOS ANTÔNIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO em face de BANCO BRADESCO S.A (fls. 160/162).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 162, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108480 Nr: 14090-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE AGUIAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3.055, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o exequente para manifestar sobre a impugnação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951815 Nr: 825-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA M. PINTO DE SOUZA, JAIRO 

APARECIDO CAETANO TORQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fls. 151/156).

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 365, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelo Executado.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752225 Nr: 4043-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PORTELA FERREIRA - ME, NILTON 

PORTELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB: 9475, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475, 

NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 244, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelo Executado.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037118-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1037118-57.2018.811.0041 Indenização Danos Morais c/c Tutela Urgência 

Vistos. À luz do art. 98 e seguintes do CPC, faz jus a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, pessoas físicas e jurídicas 

que demonstrarem não poder arcar com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, 

em caso de pessoa física, ou da manutenção da atividade, em se tratando 

de pessoa jurídica. Verifico dos autos que o autor, servidor público, não 

demonstrou nos autos a alegada insuficiência de recursos para arcar com 

as despesas de ingresso da presente ação. Nos termos do § 2º do art. 99 

do CPC, intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, colacionarem 

nos autos documentos comprobatórios da alegada insuficiência de 

recursos, tais como, imposto de renda dos 03 últimos exercícios, sob pena 

de indeferimento do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032605-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1032605-80.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Banco Bradesco 

S/A pleiteou pelo cumprimento de sentença e execução dos honorários 

sucumbenciais arbitrados na sentença (id. 10812057), todavia, verifico 

que a condenação imputada ao embargante teve a exigibilidade suspensa 

em razão da executada/requerida ser assistida pela Defensoria Pública. É 

cediço que a execução as verbas sucumbenciais fixada em desfavor de 

beneficiário da justiça gratuita tem a exigibilidade suspensa, somente, 

podendo ser executada se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da parte condenada (art. 98, § 3º, do CPC), o que não se 

deu nos presentes autos, razão pela qual torno sem efeito a decisão do id. 

16573284, posto que não há que se falar em execução dos honorários 

advocatícios, neste momento. Nos termos do art. 8º e 9º da Resolução 

CONTRAN nº. 320 de 05 de junho de 2009, a responsabilidade pela baixa 

de restrição decorrente de alienação fiduciária é inteira e exclusiva das 

Instituições Financeiras credoras, as quais, inclusive, são responsáveis 

civilmente pela demora imotivada da referida baixa. Assim, intime-se a 

autora para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas comprovar nos autos a 

baixa do gravame do documento do veículo em questão, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 500,00, em caso de descumprimento. Certifique 

sobre o cumprimento da sentença do id. 10812057. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043470-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

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:

LUIZ CARLOS CASSOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1043470-31.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo 

sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038324-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILARA JULIANA GOMES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1038324-09.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. É cediço que a comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo de Busca e 

Apreensão, bem como para a concessão da liminar, em cognição sumária, 

na referida ação. Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no 

endereço constante do contrato, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios 

para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da 

devedora por edital. Assim, ante a irregularidade da constituição em mora 

do réu, apresentada em emenda pela autora no id. 16855330, deixo de 

receber a referida e concedo ao autor prazo de 10 (dez) dias para a 

devida regularização, sob pena de inépcia da inicial. No mesmo prazo, o 

autor deverá recolher as taxas de distribuição, vincular a guia no 

processo, nos termos do Provimento nº. 22/2016-CGJ, bem como efetuar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 197 de 521



Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032981-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE DE ANGELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1032981-32.2018.8.11.0041 Incidente Vistos. Ante o não recolhimento das 

custas e taxa de distribuição, conforme certidão do id. 16729364, proceda 

com o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, com 

as baixas e providências necessárias. Consigno que o cancelamento da 

distribuição não implica renúncia ao recebimento do crédito, devendo ficar 

registrada na distribuição a existência de pendência em nome do autor, 

nos termos do § 1º do art. 352 da CNGC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036699-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (RÉU)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1036699-37.2018.8.11.0041 Monitoria Vistos. Cuida de Ação Monitória 

visando ao cumprimento de obrigação pactuada em Contrato de Abertura 

de Crédito Fixo (id. 16120172), acompanhada do demonstrativo do débito 

(id. 16120174). Devidamente instruída a ação, com prova escrita sem 

eficácia de título executivo (Súmula 247 do STJ), a ação monitória é 

pertinente (CPC, art. 700). 1. Defiro, pois, de plano a expedição do 

mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, caso 

os réus cumpram, ficarão isentos de custas e honorários advocatícios 

(CPC, art. 701, § 1°). 2. Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, os 

réus poderão oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou 

não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(CPC, art. 702). Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 

2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002033-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA GRAZIELE DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT0013786A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1002033-44.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. A obrigação de 

prestar contas pelo credor ao devedor da alienação extrajudicial do bem 

dado em garantia ao contrato celebrado entre as partes é obrigação 

expressa no Decreto-lei 911/69 que dispõe sobre o procedimento de 

referida ação, conforme se verifica do caput do art. 2º do referido 

Decreto-Lei. Assim, independente de ordem judicial, por força de 

disposição legal é obrigação do credor prestar contas ao devedor da 

alienação extrajudicial. Com essas considerações e, ante a juntada de 

nota fiscal de venda do veículo pelo credor no id. 15371318 manifeste-se 

a requerida em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação das partes, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de dezembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043007-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIDIS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AFONSO DOS SANTOS CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1043007-89.2018.8.11.0041 Carta Precatória Vistos. Cumpra-se o ato 

deprecado, ressalvadas as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na 

CNGCGJ[1]. Desde já, fica intimada a parte interessada a comprovar o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça nos termos do PROVIMENTO 

14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT. Decorrido o prazo de trinta 

(30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas 

precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar 

as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior 

para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso 

do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043804-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN CARLOS CANDIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1043804-65.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 
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art. 290 do CPC, intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo 

sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033127-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONE MENDES DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1033127-73.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Recebo a 

emenda a inicial apresentada no id. 16473788, posto que em observância 

ao disposto no art. 329 do CPC. Não verifico dos documentos 

colacionados com a emenda a inicial, comprovante de pagamento das 

custas e taxa judiciária. Certifique sobre o cumprimento do item 1 da 

decisão do id. 15750584 e, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005947-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1005947-19.2017.8.11.0041 Monitoria Vistos. Recebo a emenda a inicial 

apresentada no id. 16027910, posto que em observância ao disposto no 

art. 329 do CPC. Proceda com a inclusão do avalista no polo passivo da 

presente execução e, após, cite-o, conforme decisão do id. 4983425 no 

endereço informado na emenda, bem como reitere a diligência com relação 

ao executado Centro de Formação de Condutores Del Rey LTDA - ME 

(Nome Fantasia: AUTO ESCOLA PAIM), no endereço informado no último 

parágrafo da petição do id. 16027910. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

14 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017792-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1017792-48.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Ante o não 

recolhimento das custas e taxa de distribuição, conforme certidão do id. 

16867784, proceda com o cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC, com as baixas e providências necessárias. Consigno que 

o cancelamento da distribuição não implica renúncia ao recebimento do 

crédito, devendo ficar registrada na distribuição a existência de pendência 

em nome do autor, nos termos do § 1º do art. 352 da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005884-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MENEZES BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1005884-57.2018.8.11.0041 BUSCA e APREENSÃO Vistos. AYMORE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou a presente Ação 

de Busca e Apreensão em face de SILVIA MENEZES BRASIL. Após a 

concessão do pedido de busca e apreensão (id. 12145520), o autor 

manifestou pela desistência da ação e requereu a extinção da referida (id. 

14959180). HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo autor (id. 

14959180), para que surtam seus efeitos jurídicos e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do parágrafo único do art. 200 e artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. No que diz respeito ao pedido de baixa judicial de alienação 

fiduciária do veículo em questão, prejudicado, posto que não foi realizado 

referida medida nos presentes autos. No que diz respeito ao pedido de 

baixa de restrição em órgãos de proteção ao crédito, é de incumbência do 

credor tal providência, sob pena de multa. Sem honorários, ante a 

ausência de litigiosidade. Eventuais custas pelo autor. Transitado em 

julgado, arquive-se após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039492-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1039492-46.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de CICERO MARTINS PEREIRA. Após decisão 

emenda da inicial (id. 16500069), o autor manifestou pela desistência da 

ação e requereu a extinção da referida (id. 16905925). HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado pelo autor (id. 16905925), para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do parágrafo 

único do art. 200 e artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. No que diz 

respeito ao pedido de baixa judicial de alienação fiduciária do veículo em 

questão, prejudicado, posto que não foi realizado referida medida nos 

presentes autos. No que diz respeito ao pedido de baixa de restrição em 

órgãos de proteção ao crédito, é de incumbência do credor tal 

providência, sob pena de multa. Sem honorários, ante a ausência de 

litigiosidade. Eventuais custas pelo autor. Transitado em julgado, 
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arquive-se após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037574-41.2017.8.11.0041

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:

JONAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1037574-41.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Pedido do id. 

13789854, prejudicado, posto que o veículo objeto da presente ação já foi 

apreendido e depositado em mãos do representante da parte autora, 

conforme auto de busca, apreensão e depósito colacionado no id. 

12322271. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com alienação 

fiduciária movida por Bradesco Administradora de Consorcios Ltda em 

face de Jonas Pinheiro da Silva, devidamente qualificados na inicial, tendo 

por objeto a recuperação da posse direta de um veículo dado em garantia 

ao Contrato de Alienação Fiduciária celebrado entre as partes. O 

Requerido compareceu espontaneamente nos autos para pleitear pela 

purgação da mora do contrato em questão, após cálculo das parcelas 

vencidas pela contadoria do juízo (id. 12336777), o que foi indeferido (id. 

12545813). Id. 13487212 certidão de decurso de prazo sem interposição 

de defesa. Id. 13789854 o autor pleiteou pela busca de endereço via 

sistemas Bacenjud e Infojud para localização do bem. Relatório. 

Fundamento. Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se 

tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 344[1] do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com 

fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 

consoante art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plena e exclusiva do 

veículo apreendido, tornando definitiva a liminar (id. 11373377). Fica 

facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na 

forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a parte 

final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. No mais, promova a baixa do 

gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de 

qualquer embaraço. Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita pleiteada pelo autor, ante a ausência de comprovação dos 

pressupostos ensejadores do pedido. CONDENO o Requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, na forma do artigo 

85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043479-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE MORAES DORILEO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043479-90.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o exequente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043159-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (AUTOR(A))

SAMIR KEHDI (AUTOR(A))

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043159-40.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda a 

Secretaria ao apensamento destes autos aos autos da Ação de Execução 

de n. 1031213-08-2017.8.11.0041. II – Após, certifique-se a 

tempestividade dos presentes Embargos à Execução opostos. III – 

Intimem-se os embargantes, pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, 

para efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais de distribuição 

dos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial e arquivamento do feito. Posteriormente, renove-se a Conclusão. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043460-84.2018.8.11.0041

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:

MAYARATHA PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043460-84.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o exequente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020963-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020963-47.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se os 

requeridos para que manifestem acerca do pedido da parte autora de ID 

15014585, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031042-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031042-51.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 148 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026262-68.2017.8.11.0041

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:

LEICAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

M.C. MACIEL FILHO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035062-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BORIS CARLOS CROCE OAB - SP208459 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035062-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): GEANE CRISTINA BARROS DOS 

SANTOS LOPES EIRELI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BRASILCAP 

CAPITALIZACAO S/A Despacho Vistos etc. Mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento de nº 1014155-81.2018.8.11.0041. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031708-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031708-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JACINTO BARBOSA MEIRELES 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1043644-40.2018.8.11.0041

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:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (RÉU)

ANA LUCIA DE MORAIS (RÉU)

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (RÉU)

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043644-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, NIVALDO SANCHES 

SANTIAGO, ANA LUCIA DE MORAIS, NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043606-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO PIMENTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043606-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CHRISTIANO PIMENTA DA SILVA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043609-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043609-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOAO PEDRO DA SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043650-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO L. PEREIRA BISNETO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 4 3 6 5 0 - 4 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO L. 

PEREIRA BISNETO - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043696-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES BISPO FREIRE JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043696-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: HERCULES BISPO FREIRE JUNIOR Despacho Vistos etc. I – 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico 

que a parcela pela qual foi notificado o requerido, encontra-se paga 

(vencimento em 29/08/2018), ID 17071569. Assim, não é válida a 

notificação, não restando comprovada a mora do requerido. A notificação 

é requisito indispensável para a para propositura da ação de busca e 

apreensão. Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011873-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDOILMA MARIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026722-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDESSON GONCALVES BENTO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018462-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI (EXECUTADO)

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 
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mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031329-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043837-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VYTOR HUGO PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043837-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VYTOR HUGO PEREIRA MENDES Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho 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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

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 Despacho Vistos etc. 

Certifique a Secretaria o decurso de prazo para apresentação de defesa 

por parte da requerida. Após, retornem os autos conclusos para análise 

do pedido junto ao ID 17037416. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138125 Nr: 26605-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COPERTINO LINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65.628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia - em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias 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; 

outrossim, quanto ao art 2ª da referida Portaria, informo que somente será 

necessário a juntada de comprovante original se o depósito for realizado 

SEM a emissão da guia no site, em depósitos realizados na antiga conta 

14.239-5 Agencia 3834-2 CNPJ nº 01.267.533/0001-05, ” -, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776217 Nr: 29513-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA C DOS REIS MOVEIS, ADRIANA 

CONCEIÇÃO DOS REIS, FRANCISCO EDILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora 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 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; 

outrossim, quanto ao art 2ª da referida Portaria, informo que somente será 

necessário a juntada de comprovante original se o depósito for realizado 

SEM a emissão da guia no site, em depósitos realizados na antiga conta 

14.239-5 Agencia 3834-2 CNPJ nº 01.267.533/0001-05, ” -, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079312 Nr: 1069-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804320 Nr: 10788-16.2013.811.0041

 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: UNIAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA MOTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS 

FERREIRA - OAB:65637, DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - 

OAB:47051, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163885 Nr: 37495-16.2016.811.0041

 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: GENILDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários Periciais de fls. 166/169, 

consubstanciados na quantia de R$ 8.000,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442008 Nr: 18263-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA RODRIGUES COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466810 Nr: 33894-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO DOS SANTOS E MITSUZAKI 

LTDA, EDVALDO FRANCISCO MUNHOZ MITSUZAKI, JOSE ROBERTO 

FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PAIVA - 

OAB:18.982-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 118/120, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245212 Nr: 13296-76.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO GERÔNIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que " Não existe o 

número"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118093 Nr: 17953-12.2016.811.0041

 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): NICOLA CARVALHO CASTRO - ME , NICOLA 

CARVALHO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias quanto ao contido no Aviso de Recebimento AR de fls. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833905 Nr: 39277-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO JOSÉ DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora manifestar-se acerca do 

depósito efetuado pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966328 Nr: 7546-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 52/53, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142017 Nr: 26591-88.2003.811.0041

 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): GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA, JOSÉ 

HENRIQUE NONATO, JOSE HENRIQUE NONATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK 

- OAB:8830/MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 245, para consulta junto ao sistema Bacen/Jud 

(Banco Central), objetivando a consulta do endereço dos executados.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça vinda às fls. 243/244. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1063704 Nr: 52626-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado.

 Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Hélio Franco e como 

executado: Banco Santander (Brasil) S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 223/227.

 Após, as retificações determinadas no item I, intime-se o banco 

executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do 

citado Código.

 III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 361501 Nr: 31527-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE HAAS ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10.604/MT, 

MARIANE CARDOSO MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSANGELA 

ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 16308, SABRINA CAMARGO DE 

OLIVEIRA MARTIN - OAB:55.893 RS

 Vistos etc.I – Devidamente intimado para pagamento do débito o banco 

permaneceu silente, tendo o Juízo deferido pedido de penhora online.A 

penhora restou positiva.Assim, oficie-se à Conta Única, determinando a 

localização e vinculação a estes autos, do montante penhorado e 

transferido, encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de 

bloqueio de fl. 199.II – Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de 

sentença manejada pelo banco executado, às fls. 214/218, apenas e tão 

somente diante da concordância da exequente com o excesso alegado 

pelo banco no valor de R$ 4.704,48 (quatro mil setecentos e quatro reais e 

quarenta e oito centavos).O referido excesso deverá ser devolvido em 

favor do banco.III – No que tange ao questionamento do douto patrono Dr. 

Claudison Rodrigues, às fls. 201/205, tenho que não merece 

prosperar.Com efeito, compulsando os autos observo que todas as 

petições apresentadas pela exequente, Christiane Haas Albuquerque, 

foram subscritas pelo patrono: Dr. Milton Jones Amorim Vieira.Assim, 

apesar da procuração constar o nome do Dr. Claudison Rodrigues, tanto a 

contestação, quanto a reconvenção e demais petições foram assinadas 

pelo Dr. Milton Jones Amorim Vieira.Ademais, o pedido de cumprimento de 

sentença foi requerido pelo Dr. Milton Jones Amorim Vieira, incluídos os 

honorários arbitrados na sentença em favor do patrono da requerida, ora 

exequente.Bem ainda, vejo dos argumentos do Dr. Milton Jones Amorim 

Vieira, vindos às fls. 210/211, possuir fundamento, tendo sido inclusive 

assinada pela própria exequente, bem como, tendo trazido aos autos 

cópia do contrato de prestação de serviços profissionais, fl. 213.Assim, 

rejeito os argumentos do Dr. Claudison Rodrigues, às fls. 201/205 e 

indefiro seus pedidos.Tendo em vista que os valores não se encontram 

vinculados na Conta Única, deixo de analisar o pedido de levantamento de 

valores.Após o decurso de prazo desta decisão, renove-se a conclusão. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1150309 Nr: 31869-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PET SHOP LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Remetam-se os autos novamente à Contadoria Judicial para apuração do 

cálculo do débito referente aos honorários advocatícios fixados na 

sentença às fls. 86/90, no montante de 10% (dez por cento) do valor da 

causa devidamente atualizado, invertido no acórdão do E. Tribunal de 

Justiça às fls. 126/131.

Deve a Contadoria acrescer ao cálculo os 10% (dez por cento) 

determinados na decisão de fl. 140, referente ao § 1º do art. 85 do CPC.

Realizado o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 264403 Nr: 22388-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FAGUNDES FERREIRA, JUSSARA 

CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS

 Vistos etc.

Diante da notícia do falecimento dos executados, conforme notícia de fl. 

217, bem como, consoante cópia de certidão de óbito de fl. 218, se faz 

necessária a regularização do polo passivo da demanda, devendo a parte 

autora cumprir com as exigências determinadas em lei, prescritas nos 

artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em 

caso de falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da 

morte da parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores 

que irão atuar no polo passivo da demanda.

Conforme as exigências determinadas nos art. 687 e seguintes do Código 

de Processo Civil, a parte executada deve ser representada, judicialmente, 

nos termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 
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de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, com o acima 

determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda. E para tanto, intime-se o banco 

exequente.

 Decorrido o prazo, renove-se a conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 14722 Nr: 13448-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTEX CONSTRUÇÕES CIVIS 

PROJETOS E URBANIZAÇÃO LTDA, ANSELMO SAUDER, CLÁUDIA 

VILELA SAUDER, MARCIA BETHANIA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 Vistos etc.I – Defiro o pedido de fls. 242/243. E para tanto, proceda-se à 

retificação do polo ativo da demanda, passando a figurar a atual 

denominação social do Banco Bamerindus do Brasil S/A, Banco Sistema 

S/A, e para tanto, proceda-se o necessário.II – Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução.Ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 242/243 do exequente e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado - 

R$ 1.297.684,37 (um milhão duzentos e noventa e sete mil seiscentos e 

oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802108 Nr: 8570-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLANCA ESMILDA ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BRASIL S/A, MARCIA BETANIA 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, vindo à fl. 22, tendo em 

vista que sequer houve tentativa de citação da requerida no endereço 

localizado via sistema Infojud.

Assim, proceda-se à tentativa de citação da requerida Márcia Betânia da 

Silva Barbosa, no endereço indicado à fl. 220. E para tanto, expeça-se o 

necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122711 Nr: 19917-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE PAULA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 81.

 Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do montante depositado pelo banco às fls. 79/80.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1221805 Nr: 12085-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE PAULA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 Vistos etc.

Dê-se baixa e arquivem-se os autos, imediatamente. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118724 Nr: 18207-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TEÓFILO MÁRCIO DE ARRUDA BARROS JUNIOR - 

OAB: 6691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Vistos etc.

Desapensem-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos, imediatamente. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 443411 Nr: 19052-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TEÓFILO MÁRCIO ARRUDA BARROS JÚNIOR - 
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OAB:6691/ MT

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de fls. 100/101, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o cálculo 

do débito atualizado, nos parâmetros determinados na sentença que 

revisou o contrato nos autos dos embargos à execução apensos (Feito nº 

18207-82.2016 – Código: 1118724), cópia de fls. 117/120.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1024884 Nr: 34248-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LOPES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BASTOS - OAB:6052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP

 Vistos etc.

Expeça-se o necessário, na forma determinada na sentença de fls. 

133/137. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos, imediatamente. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749568 Nr: 1544-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VICTOR FREEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO VICTOR FREESZ - 

OAB:15.691/MT

 Vistos etc.

Dê-se baixa e arquivem-se os autos, imediatamente. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752632 Nr: 4496-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA DANI AUREA DA CRUZ PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMÍLIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:25524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará, conforme determinado na sentença de fl. 

195, na forma indicada pela exequente à fl. 200. Após, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos, imediatamente. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 130551 Nr: 16827-78.2003.811.0041

 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): CUIABÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL 

LTDA, IRANIR PEREIRA DA CRUZ LOPES, LUCINDA LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B

 I - (...) Assim, merece acolhimento o pedido de desbloqueio de valores, ou 

no caso, como o valor já foi transferido para a Conta Única, deve ser 

liberado.Dessa forma, conforme comprovação, defiro o pedido da 

executada, de fls. 112/114, para liberação do montante penhorado em sua 

conta do Banco do Brasil.II – Para tanto, oficie-se à Conta Única 

determinando a localização e vinculação dos valores arrestados, 

transferidos, encaminhando-se cópia do documento de fl. 107.III – Após, 

expeça-se alvará, em favor da executada, no valor de R$ 18.739,90 

(dezoito mil setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), via TED, 

com os rendimentos creditados no período.IV – A fim de que possa ser 

expedido o competente alvará, intime-se a executada para informar os 

dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. No que se refere aos demais valores 

penhorados, devem permanecer depositados na Conta Única, tendo em 

vista que não conseguiu a executada comprovar tratar-se de conta 

poupança.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746334 Nr: 43539-27.2011.811.0041

 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: ADÉLIA PROENÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria a tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls. 160/165.

II – Intime-se a exequente para manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 160/165, no prazo legal.

III – Diante da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

banco executado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito nos parâmetros da sentença proferida às fls. 110/113 

e acórdão de fls. 134/137.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem acerca do 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 111985 Nr: 2625-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALVES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Devidamente intimado, via edital, para o pagamento do débito, o executado 

não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora.

 Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução.

Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, 

defiro o pedido de penhora online constante de fls. 254 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 74.636,97 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis 

reais e noventa e sete centavos) -, que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao executado: Mauro Alves Corrêa – 

CPF nº 251.214.211-68, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 207 de 521



transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1161418 Nr: 36534-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 61. E para tanto, expeça-se mandado de penhora do 

consórcio de titularidade da executada, conforme dados acostados às fls. 

61-v/62, devendo a exequente fornecer a diligência necessária ao 

cumprimento do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825312 Nr: 31326-18.2013.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBNEY CANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 71, para expedição de ofício ao TER, CEMAT, 

SANECAP e empresas de telefonia, tendo em vista que não possuem 

convênio com o Tribunal de Justiça para consulta de endereço do 

requerido.

Defiro o pedido do requerente, vindo às fls. 71, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço do requerido pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal) e Bacen/Jud (Banco Central): Rubney Cano de Brito – CPF nº 

389.970.882-20, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132163 Nr: 23946-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

OLGA DE FARIA

 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: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT

 Vistos etc.I – (...) Com efeito, verifico que a executada teve valores 

bloqueados em diversas contas, de diferentes bancos, conforme se 

verifica às fls. 72/73.Desta forma, com a documentação apresentada não 

se fez possível apurar os argumentos da executada.Motivo pelo qual, não 

merece acolhimento o pedido da executada.Assim, indefiro os pedidos de 

desbloqueio de fls. 74/75 e fl. 82.II – Oficie-se à Conta Única determinando 

a localização e vinculação dos valores penhorados, transferidos, 

encaminhando-se cópia do documento de fls. 72/73.Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1121177 Nr: 19314-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria o necessário, para regularizar a numeração dos 

autos, a partir da decisão de fl. 45.

II – Tendo em vista o entendimento constante no recurso de agravo de 

instrumento de nº 1012637-90.2017.8.11.0000, de que o deferimento do 

processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos 

credores, deve-se continuar os atos expropriatórios da penhora de 

imóveis realizada à fl. 45.

Defiro o pedido de fl. 77. E para tanto, intimem-se os executados para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecem nesta Secretaria para assinatura 

do termo de penhora existente nos autos (fls. 45 e seguintes).

Após, proceda-se a competente averbação nas matrículas dos imóveis 

penhorados às fls. 45 e seguintes, junto aos Cartórios de Registro Imóveis 

competentes, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 178204 Nr: 25611-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECÔNOMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIL DA COSTA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que há que se ter parâmetros mínimos para que a 

constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em 

risco sua sobrevivência e diante dos substanciosos argumentos 

expendidos pela executada às fls. 197/198, tenho que merece acolhimento 

seu pedido.

Com efeito, o deferimento do pedido de redução do bloqueio mensal da 

renda líquida percebida pela executada, tem por escopo a sua 

manutenção digna, bem como, a de seus dependentes.

Desta forma, defiro o pedido de fls. 197/198 e procedo à redução do 

bloqueio mensal na folha de pagamento da executada para o montante de 

10% (dez por cento) do seu rendimento líquido.

E para tanto, expeça-se ofício à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos do Governo do estado de Mato Grosso determinando a redução 

do bloqueio mensal na folha de pagamento da executada para o montante 

de 10% (dez por cento) do seu rendimento líquido, a ser descontado e 

transferido, mensalmente, para a conta judicial destes autos junto à Conta 

Única, até ulterior determinação deste Juízo.

 Intimem-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797954 Nr: 4339-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DA COSTA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Expeça-se o alvará da conta judicial de nº 2800102258161, em favor da 

exequente na forma indicada à fl. 214, com rendimentos. Após, 

arquivem-se imediatamente os autos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362824 Nr: 32274-33.2008.811.0041

 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: ESPOLIO DE JUDITH DE CARVALHO CUIABANO, 

ESPOLIO JARI CUIABANO, MANOEL ANTÔNIO CUIABANO, MARIA CECILIA 

DE CARVALHO CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH - 

OAB:9.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes firmaram acordo, 

instrumentalizado às fls. 160/161.

Diante da notícia do cumprimento do ajuste, homologo por sentença o 

acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Expeça-se alvará do montante depositado na Conta Única, referente aos 

honorários advocatícios pactuados, em favor do douto patrono indicado à 

fl. 164, na forma ali estabelecida, com os rendimentos creditados no 

período.

 Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769335 Nr: 22298-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

I – À fl. 277 argumenta o banco executado que apesar de devidamente 

intimado acerca da certidão de fl. 275, para manifestar-se sobre o cálculo 

realizado pela Contadoria Judicial, não lhes foi possível o acesso aos 

autos, uma vez que os mesmos estavam em carga à douta patrona da 

exequente, postulando assim pela restituição do prazo.

Após consulta realizada junto ao sistema Apolo, verificando o andamento 

processual, vejo que tem razão o banco em seus argumentos.

 Em face do exposto, defiro o pedido de restituição do prazo ao banco 

executado, para manifestar-se acerca do cálculo da Contadoria.

E para tanto, concedo ao banco o prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a 

contar a partir da publicação desta decisão.

II – Transcorrido o prazo concedido ao banco executado, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para ciência e manifestação da impugnação 

aos cálculos, manejada pela exequente à fl. 276. Em se fazendo 

necessário, proceda a Contadoria à realização de novo cálculo, ou 

manifeste-se.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386221 Nr: 22160-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.354-A/MS

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos do montante penhorado e transferido à fl. 132, bem como, do 

montante depositado pelo banco, consoante comprovante de depósito de 

fl. 141-v.

Ressalte-se no ofício que supostamente tratam-se de valores diferentes, 

devendo o Departamento de Depósitos Judiciais esclarecer se existem 02 

transferências realizadas pelo banco, constando as datas e valores 

transferidos ou se tratam-se do mesmo depósito, realizado apenas uma 

única vez pelo banco.

E para tanto, encaminhe-se cópia do extrato de protocolamento de ordem 

de bloqueio de fl. 132, bem como, do comprovante de depósito de fl. 141-v

 II – Intime-se o banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao pagamento do remanescente do débito indicado pela 

exequente às fls. 148/149.

III – Vinculados os valores junto à Conta Única, conforme determinado 

acima, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de 

levantamento do incontroverso, vindo às fls. 148/149.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 460883 Nr: 30040-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CAROLINE POUSO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Salles de Souza - 

OAB:MT0021382O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 (...) A multa arbitrada na decisão de fls. 234/235, trata-se de matéria 

preclusa e deve ser incluída no cálculo do débito. Com efeito, na decisão 

de fls. 234/235, determinou o Juízo a devolução por parte do banco à 

requerente, ora exequente, da importância descontada acima do limite de 

30% (trinta por cento), a partir da data da ciência da determinação de 

limitação proferida na decisão de fls. 224/226, qual seja, dia 30/12/2010.A 

devolução da importância descontada deveria ser realizada pelo banco e 

consequentemente comprovada nos autos, sob pena de incorrer na multa 

diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Conforme se observa dos autos, 

inclusive do extrato acostado pela autora à fl. 245, o banco incorreu na 

multa arbitrada, descumprindo a determinação do Juízo.Ademais, observo 

o banco sequer veio aos autos comprovar ou justificar o descumprimento 

da determinação do Juízo, permanecendo silente, conforme despacho de 

fl. 246.Assim, não se questiona a incidência da multa. Portanto, deve o 

expert realizar novo cálculo, incluindo a referida multa.Bem ainda, deve o 

douto perito apurar no cálculo do débito a revisão do contrato firmado 

entre as partes realizada na sentença proferida às fls. 249/257, 

parcialmente modificada pelo acórdão de fls. 359/365.Realizando o 

cálculo, deve o perito considerar a multa arbitrada na decisão de fls. 
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234/235 e o contrato revisado, indicando o montante do débito discutido 

nos autos.Assim, intime-se o douto perito para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar em carga os autos, para realização de novo cálculo do 

débito.Após, vindo o cálculo do perito, intimem-se as partes para 

manifestarem, concedendo-se vista dos autos à cada uma das partes, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga, iniciando-se pela parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710874 Nr: 3868-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

I – Trata-se de ação revisional, devidamente sentenciada, fls. 130/133, em 

fase de cumprimento de sentença.

 Em razão da divergência das partes acerca do montante do débito, 

determinou o Juízo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

apuração, decisão de fl. 188.

Realizado o cálculo do débito, pela Contadoria, que aporta aos autos às 

fls. 210/216, verifico que devidamente intimadas as partes, o exequente 

concordou com o cálculo, às fls. 218/219 e o banco executado, 

concordou à fl. 240.

Assim, diante da concordância das partes, homologo o cálculo realizado 

pela Contadoria de fls. 210/216.

II – Intime-se o banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao pagamento do remanescente do débito apurado pela 

Contadoria, fl. 215-v, devidamente atualizado.

III – Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423818 Nr: 8088-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO BLASZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS, MARILENE BOMBARDELLI CERESER - OAB:77060/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945-B/MT

 Com efeito, pretende banco o embargante a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da decisão, ressalto que é matéria já abordada e 

esgotada na decisão guerreada. Desta forma, a modificação do seu 

conteúdo é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida 

pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, devendo ser combatida através do recurso cabível. Com essas 

considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os mesmos. 

Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal desta decisão, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459794 Nr: 29215-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR SILVA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o requerente deveria ter providenciado a REGULAR execução 

da liminar e citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL da ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o requerente não se utilizou de todas as 

formas de busca do bem e citação do requerido, dentro do prazo legal de 

prescrição, pois este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo 

prescricional à data da propositura da ação, como acima transcrito no 

artigo 240, §1º do CPC.Ademais, os autos não estavam suspensos por 

inexistência de bens, como alegou o requerente, bastando manusear os 

autos às fls. 76/78 antes de proferida a sentença.Ressalto ainda que a 

sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, 

não descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817066 Nr: 23506-45.2013.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRANA MACIEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o requerente deveria ter providenciado a REGULAR execução 

da liminar e citação válida da requerida DENTRO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL da ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o requerente não se utilizou de todas as 

formas de busca do bem e citação da requerida, dentro do prazo legal de 

prescrição, pois este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo 

prescricional à data da propositura da ação, como acima transcrito no 

artigo 240, §1º do CPC.Ressalto ainda que a sua intimação para dar 

andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a 

ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1121915 Nr: 19635-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 931380 Nr: 50060-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMAXIMA TRANSPORTADORA 

MARACAI LTDA ME, JACOB ANTUNES DE MORAES, FERNANDO DE 

OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Citem-se os executados para pagar a dívida de R$ 221.937,62 (duzentos 

e vinte e um mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e dois 

centavos) em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do CPC.3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.4. Fixo desde 

já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 02), e que 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do §1º do artigo 

827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se o exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989977 Nr: 18498-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc.

Para que seja analisado o pleito do requerente de revigorar a medida 

liminar, deve-se aguardar na Secretaria o julgamento de sua Objeção ao 

Plano de Plano de Recuperação Judicial, posto que de extrema importância 

para prosseguimento da presente demanda, bem como para que não haja 

prejuízo à qualquer uma das partes.

Após, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 332999 Nr: 3809-14.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA MATIAS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

Por Invalidez Permanente proposta por Ana Ferreira Matias Rosa contra 

Itaú Seguros S/A, ambos devidamente qualificados na inicial.Apesar de em 

decisão de fls. 27/28 ter suscitado o juízo conflito negativo de 

competência, ressalto que não houve qualquer decisão anterior 

questionando a competência do juízo. Logo, proferida a referida decisão 

de forma equivocada.Compulsando os autos, observo que a presente 

demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente 

bancária.Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem.Nessa linha 

de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão 

vejamos:(...).Ademais, NÃO consta em quaisquer dos polos da presente 

ação uma instituição financeira.Desse modo, tenho que, em se tratando a 

relação jurídica posta, em face de Itaú Seguros S/A, de cobertura de 

seguro, cujo objeto da lide não atende às especificações da competência 

desta vara, por não ser relação bancária, a declaração de incompetência 

e a determinação de redistribuição é medida que se impõe.Neste sentido:

(...)Assim, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo e 

objeto da ação, que se visa constituir, devendo estes autos ser remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

ao Juízo Cível competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849663 Nr: 52850-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/CE

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, consoante documentos de fls. 99, com a concordância 

expressa de ambas as partes, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo 

e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Ante à renúncia o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855325 Nr: 57787-27.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEZE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 116/118, por ora, tendo em vista que o exequente 

não esgotou todos os meios para localização dos executados, bem como 

pelo constante na certidão de fls. 89 e na carta precatória de fls. 110/114 

que não foi cumprida por não ter o exequente realizado o regular 

pagamento das custas processuais, não estando os executados em lugar 

incerto e não sabido.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, providenciando a citação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da ação e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980140 Nr: 14199-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALA JAMILA ANDRADE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 193 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 188/192, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, afirmando haver omissão acerca da 

ausência de análise dos requerimentos de valores lançados 

antecipadamente na fatura de cartão de crédito.

 Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

II – Expeça-se o competente alvará judicial ao Banco requerido, conforme 

dados apresentados às fls. 194, e determinado em sentença de fls. 

188/192.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782401 Nr: 36041-40.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCELO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 

- OAB:16.846-A/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, Rodrigo 

Veneroso Daur - OAB:102.818/MG, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 829082 Nr: 34916-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA 

BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído aos requeridos nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 346306 Nr: 16516-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANEI ANTONIO SCHMITT ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746128 Nr: 43311-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DANIELLY DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 
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pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 962395 Nr: 5870-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE FIGUEIREDO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C N 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos etc.

I – Diante do contido nos autos, recebo os presentes embargos de terceiro 

e suspendo a execução apensa, até decisão final nos presentes.

II – Intime-se o Banco Embargado para que comprove, no prazo de 15 

(quinze) dias, a capacidade da Sra. Marilucia Rodrigues Barreira Taques 

para assinar em nome da empresa Planejar Engenharia e Construções 

Ltda.

III – Traslade-se cópia desta decisão aos autos apensos de n. 

40268-10.2011 (código 743314).

Intime-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 348322 Nr: 18632-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o exequente deveria ter providenciado a REGULAR citação 

válida do executado DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL do título, sob 

pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Demonstrado que 

o exequente não se utilizou de todas as formas de citação do executado, 

dentro do prazo legal de prescrição, pois este prazo, quando ordenada a 

citação, retroagiu o prazo prescricional à data da propositura da ação, 

como acima transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ressalto ainda que a sua 

intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não 

descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos 

de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820133 Nr: 26368-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. P. LOPES ME, NEWMAN PEREIRA LOPES, LIVIA 

REGINA MACEDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARDEN E.F.TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 488/496 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 487, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que foi omissa a decisão quanto aos seus pedidos, 

afirmando ainda que há contradição visto que houve a resolução do 

mérito, não havendo como ter sido julgada sem resolução do mérito.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pela embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1230310 Nr: 14919-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO CÉSAR 

PEREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 Vistos etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 27, desapensem-se e 

dê-se baixa na distribuição, bem como arquivem-se os presentes autos, 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1297201 Nr: 7597-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA - ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS, 

IZAURO MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 42/43 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 40, pleiteando o acolhimento destes para sanar 

a omissão no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios, 

pretendendo a condenação do exequente/embargado em honorários 

advocatícios.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 
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2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ressalto que sequer houve o recebimento e a apreciação dos embargos, 

com a perda do objeto.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1348983 Nr: 19481-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO - ME, PATRICIA 

ALVES DA CRUZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pugnam os embargantes pela gratuidade da justiça, sob o argumento de 

falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais e nem com os honorários advocatícios.

É certo que a Lei n. 1.060/50, e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, não faz distinção entre pessoa física ou jurídica para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, porém, as pessoas físicas 

devem comprovar sua condição de miserabilidade, e em relação à pessoa 

jurídica deve-se analisar com cautela, sempre condicionado à 

comprovação inequívoca da incapacidade financeira da parte, o que não 

ocorreu no presente caso.

Assim, intimem-se os embargantes para que comprovarem a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, para o 

qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 890874 Nr: 23815-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA, SAMUEL 

AFONSO SILVADE OLIVEIRA, VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MS/19.645-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do pressuposto 

de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do 

Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do 

CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve 

de parâmetro.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído aos requeridos nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845580 Nr: 49256-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ROBERTO GOLLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, DANIELLE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056

 Vistos etc.

I – O embargante Jorge Roberto Gollin apresentou às fls. 271 EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO da certidão de fls. 270.

Tenho que, pelo rol taxativo contido no artigo 1.022 do CPC, não é cabível 

os embargos de declaração contra certidão da Sra. Gestora Judiciária, 

posto que não se trata de decisão judicial.

Desta feita, não há como serem recebidos os Embargos de Declaração.

II – Em sentença de fls. 220v foram concedidos ao requerente/executado 

os benefícios da justiça gratuita, e esta decisão passou irrecorrida. 

Apesar de, posteriormente, ter sido homologado o acordo firmado entre as 

partes, não exclui a concessão da assistência judiciária gratuita ao aqui 

requerente.

Assim, diante da certidão de trânsito em julgado, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753822 Nr: 5770-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6069, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801MT, 

TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005

 Vistos etc.

Em decisão de fls. 58/59 foram concedidos ao requerido/executado os 

benefícios da justiça gratuita, e esta decisão passou irrecorrida.

Assim, não há como prosseguir o pleito de cumprimento de sentença para 

execução de honorários advocatícios, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755838 Nr: 7898-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fls. 135, pois o executado não se encontra em lugar 

incerto e não sabido, conforme certidão de fls. 111 (que não foi 

depositada diligência) e certidão de fls. 128 que mencionou estar fechado 

o imóvel.

Assim, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, providenciando a 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da 

ação e arquivamento do feito.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782929 Nr: 36611-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DE VECCHI SEVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DE VECCHI SEVIERO - 

OAB:22895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 Vistos etc.I – Diante das manifestações do exequente e executado, bem 

como dos dados indicados às fls. 480/481, expeça-se alvará ao 

exequente, da quantia incontroversa de R$ 36.839,72 e seus acréscimos.II 

– Após, remetam-se os autos à contadora judicial para o devido cálculo do 

débito dos honorários advocatícios, conforme sentença de fls. 445/447, 

em vista das divergências entre as partes, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Ressalto que os referidos honorários arbitrados em valores fixos (fls. 

445/447) possuem seu termo inicial para juros moratórios a partir do 

momento em que se verificar a exigibilidade da condenação (trânsito em 

julgado da sentença) e a correção monetária a partir da data de sua 

fixação.Neste sentido a jurisprudência: (...) III – Vindo aos autos o cálculo, 

intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.IV – 

Após, certifique-se o necessário e renove-se a conclusão.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 392779 Nr: 28246-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das certidões constante dos autos de fls. 44 e 62/63, defiro o 

pedido de fls. 65.

Intimem-se os executados Falcão Escoltas Transp. Pesados e 

Agronegócios Ltda e Ivo Dias da Silva, POR EDITAL, nos termos dos 

artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81962 Nr: 9139-02.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SECURITIZAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

JÚNIOR, ABELARDA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7979/MT, JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR - OAB:103.194-E/SP, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, LARISSA 

ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, LUIS PAULO SERPA - 

OAB:118942/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 Vistos etc.

I – Indefiro, em parte, o pedido de fls. 641/644. Expeça-se mandado para 

avaliação do bem penhorado às fls. 58, 61 e 66.

II – Ainda, deve o exequente providenciar o cumprimento do art. 4º da Lei 

5.741/71, promovendo a penhora do bem hipotecado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 58669 Nr: 4909-53.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CARUMBÉ LTDA, DARIO ASTRO 

ALVES, MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:227.541, 

FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 249/252, 253 e 255, inclusive, diante do contido às 

fls. 208v. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 214681 Nr: 23581-65.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CORREA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S\S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

II – Revogo os itens II, III, e IV da decisão de fls. 154/155, tendo em vista 

que o requerido não foi regularmente intimado para o cumprimento de 

sentença.

Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2995-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, CLÁUDIA 

AMÉLIA LIMA DE CASTRO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 335/359, por não ser a via adequada a tal 

pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui 

proposta (Revisional de Contrato) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda (sentença de 

fls. 248/260 e acórdãos de fls. 312/316 e 384/385).

II – Diante do decurso de prazo para manifestação das partes acerca da 

decisão de fls. 433/435 e do cálculo de fls. 436, e em vista o cumprimento 

integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto o processo, 
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na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor tido como excesso de execução (fls. 

436), e suas devidas correções, ao Banco executado, consoante 

informações de fls. 448/449.

Expeça-se alvará judicial do valor remanescente depositado em juízo (fls. 

399), e suas devidas correções, ao exequente, consoante informações 

de fls. 393, por se tratar de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 

às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 311840 Nr: 18273-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LOPES RESTAURANTE - ME, SÉRGIO 

LOPES, IRACI VIEIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 372800 Nr: 9431-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA LUIZ ARANTES GIRALDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON B. DE BARROS - 

OAB:, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o exequente deveria ter providenciado a REGULAR citação 

válida do executado DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL do título, sob 

pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Demonstrado que 

o exequente não se utilizou de todas as formas de citação do executado, 

dentro do prazo legal de prescrição, pois este prazo, quando ordenada a 

citação, retroagiu o prazo prescricional à data da propositura da ação, 

como acima transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ressalto ainda que a sua 

intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não 

descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos 

de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 58643 Nr: 7802-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

GONÇALO APARECIDO BARROS, FERNANDO ROBERTO PARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A. G. QUEIRÓZ - 

DEFENSOR PÚBLICO. - OAB:DENFENSOR PUBL., LUCIANA BORGES 

MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 Vistos etc.

I – Manuseando os autos, verifica-se que a numeração a partir das fls. 

214 está totalmente equivocada.

Assim, proceda a secretaria à renumeração das folhas dos autos a partir 

da n. 214, com urgência.

II – Silente o exequente quanto às restrições realizadas junto aos veículos 

de fls. “342/343”. Assim, diante de seu desinteresse nestas, procedo à 

exclusão destas.

III – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 1998, em 

vista da não localização de bens dos executados, seguindo o Banco 

exequente em busca da satisfação do crédito há mais de 20 (vinte) anos.

Diante da não localização dos bens dos executados, antes da análise do 

novo pedido de suspensão da demanda (fls. “363” e “364”), intime-se o 

Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

de possível interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção 

da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 152358 Nr: 6514-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO HELI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para que traga aos autos os documentos necessários para 

o prosseguimento da demanda, conforme artigo 320 do CPC, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 399982 Nr: 32810-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLEBER FREIRE DA SILVA 

PFEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o exequente deveria ter providenciado a REGULAR execução 

da liminar com a citação válida do executado DENTRO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL da ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o exequente não se utilizou de todas as 

formas de citação do executado, dentro do prazo legal de prescrição, pois 

este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo prescricional à 

data da propositura da ação, como acima transcrito no artigo 240, §1º do 

CPC.Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o 

que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da 

prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1138141 Nr: 26610-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE IRINEU CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770676 Nr: 23706-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO FRANCISCO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressalto a impossibilidade de cumprimento do determinado em fls. 75v, 

pois não se trata de indeferimento da petição inicial, como contido no artigo 

331, §1º do CPC. Inclusive, foi proferida a Sentença de fls. 59/61 

exatamente pela prescrição do título, por não ter sido citada a parte 

executada dentro do período prescricional deste.

Ainda, não há como intimar o apelante, como determinado às fls. 75v, pois 

foi o mesmo quem apresentou o Recurso de Apelação.

Cumpra-se, com urgência, com o determinado em fls. 71, e subam estes 

autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 721062 Nr: 16544-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE VIEGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422518 Nr: 7445-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS MPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RIBEIRO, MARGARETH 

LUZIA DA PENHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o exequente deveria ter providenciado a citação válida dos 

executados dentro do prazo prescricional do título, sob pena de incorrer 

no instituto da prescrição intercorrente.Demonstrado que o exequente não 

se utilizou de todas as formas de citação dos executados, dentro do 

prazo legal de prescrição do título, pois este prazo, quando ordenada a 

citação, retroagiu o prazo prescricional à data da propositura da ação, 

como acima transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ademais, o título que 

embasa a presente ação se trata de contrato de renegociação de dívidas, 

título este que (fls. 12/13), como fundamentado na r. sentença, prescreve 

no prazo de 05 (cinco) anos.Ressalto ainda que a sua intimação para dar 

andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a 

ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 424227 Nr: 8328-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA., VERCIONE JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 (...) Assim, o exequente deveria ter providenciado a REGULAR citação 

válida dos executados DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL do título, sob 

pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Demonstrado que 

o exequente não se utilizou de todas as formas de citação dos 

executados, dentro do prazo legal de prescrição, pois este prazo, quando 

ordenada a citação, retroagiu o prazo prescricional à data da propositura 

da ação, como acima transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ademais, o título 

que embasa a presente ação se trata de cédula de crédito bancário, título 

este que (fls. 14/18), como fundamentado na r. sentença, prescreve no 

prazo de 03 (três) anos.Ressalto ainda que a sua intimação para dar 

andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a 

ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446338 Nr: 20667-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO - ME, 

PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do 

numerário penhorado neste feito às fls. 65/68, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Intime-se o exequente para manifestar sobre as petições de fls. 70/82, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 217 de 521



83/88, 89/173 e 174/179 dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 429098 Nr: 10430-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN HICHAN DARWICHE ME, HASSAN 

HICHAN DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 431697 Nr: 11867-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO 

CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim, o exequente deveria ter providenciado a REGULAR citação 

válida dos executados DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL do título, sob 

pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Demonstrado que 

o exequente não se utilizou de todas as formas de citação dos 

executados, dentro do prazo legal de prescrição, pois este prazo, quando 

ordenada a citação, retroagiu o prazo prescricional à data da propositura 

da ação, como acima transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ademais, o título 

que embasa a presente ação se trata de cédula de crédito bancário, título 

este que (fls. 14/18), como fundamentado na r. sentença, prescreve no 

prazo de 03 (três) anos.Ressalto ainda que a sua intimação para dar 

andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a 

ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436888 Nr: 15068-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA-EPP, 

MÁRCIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 101 tendo em vista que a suspensão disposta no 

art. 921, III do Código de Processo Civil, é aplicada quando o devedor não 

possui bens penhoráveis, o que não representa o caso dos autos, visto 

que foram localizados bens das executadas junto ao Renajud, fls. 99/100, 

e, após intimado o exequente a se manifestar, este apenas pleiteou a 

suspensão da ação pela não localização de bens penhoráveis em 

21/09/2018, sem sequer manusear os autos.

A presente ação foi distribuída em 27/04/2010 e decisão inicial em 

29/07/2010.

Ressalto que a suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o 

feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos 

na secretaria. Devendo o exequente buscar a satisfação de seu crédito, 

utilizando-se de todos os meios legais existentes.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738530 Nr: 35108-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA NUNES DO REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARINE VALUTKY - 

OAB:24246, Defensoria Pública - CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, efetuando os executados o regular pagamento do 

débito, com a concordância expressa do exequente às fls. 69/73, pondo 

fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 457133 Nr: 27567-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA, DANIEL DE SOUZA TERROSO, LAURA CRISTINA BOM DESPACHO 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FALCI MENDES - 

OAB:OAB/SP 223.751, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 
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para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466806 Nr: 33892-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

ISABELA RAMOS BENTO, GENIVALDA MARTINS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747406 Nr: 44656-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. R. DA COSTA & CIA LTDA, ALMIR NUNES 

GERVÁSIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Desconstituo as restrições veiculares que recaíram sobre os bens 

descritos às fls. 78, tendo em vista a presente decisão.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785541 Nr: 39406-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA MINERAÇÃO LTDA, RENATO 

AUGUSTO RUY DIAS AKERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Vistos etc.

I – Silente o exequente quanto às restrições realizadas junto aos veículos 

de fls. 72, sendo excluídas duas delas. Assim, procedo à exclusão da 

única restrição existente.

II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2012, em 

vista da não localização de bens dos executados, seguindo o Banco 

exequente em busca da satisfação do crédito há mais de 06 (seis) anos.

Diante da não localização dos bens dos executados, antes da análise do 

novo pedido de suspensão da demanda (fls. 180), intime-se o Banco 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de 

possível interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da 

presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761285 Nr: 13737-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, DARINY 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressalto a impossibilidade de cumprimento do determinado em fls. 85v, 

pois não se trata de indeferimento da petição inicial, como contido no artigo 

331, §1º do CPC. Inclusive, foi proferida a Sentença de fls. 71/72 

exatamente pela prescrição do título, por não ter sido citada a parte 

executada dentro do período prescricional deste.

Ainda, não há como intimar o apelante, como determinado às fls. 85v, pois 

foi o mesmo quem apresentou o Recurso de Apelação.

Cumpra-se, com urgência, com o determinado em fls. 81, e subam estes 

autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761721 Nr: 14210-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PINHEIRO DA COSTA - ME, SILVIO 

PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DOREA 

SALDANHA BORGES - OAB:17.623/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, efetuando os executados o regular pagamento do 

débito, com a concordância expressa do exequente às fls. 176/178, 

pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743314 Nr: 40268-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - 

LTDA, MARILUCIA RODRIGUES BARREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros 

apensos de n. 5870-95.2015 (código 962395) em que foi concedido efeito 

suspensivo à presente execução, aguarde-se cumprimento da referida 

decisão proferida no mencionado apenso às fls. 49.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843366 Nr: 47290-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTADA -ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS 

MATEUS, IZAURO MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 103/107 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 91/93, pleiteando o acolhimento destes para 

sanar a omissão no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios, 

pretendendo a condenação do exequente em honorários advocatícios.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ressalto que não havia qualquer manifestação do patrono dos 

executados/embargantes quando proferida a sentença, não houve 

qualquer manifestação deste argumentando a prescrição do título, e 

sequer houve o recebimento e a apreciação dos embargos apensos.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811554 Nr: 18043-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. P. LOPES ME, NEWMAN PEREIRA LOPES, 

LIVIA REGINA MACEDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 423/433 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 420, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que foi omissa a decisão quanto aos seus pedidos, 

afirmando ainda que há contradição visto que houve a resolução do 

mérito, não havendo como ter sido julgada sem resolução do mérito.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pela embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813319 Nr: 19796-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E F FERREIRA & CIA LTDA, ELEANDRO FABIO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Oficie-se ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT 

para baixa da averbação de n. AV/3, junto ao imóvel registrado com 

matrícula sob n. 72.592, Ficha02, diante da presente decisão.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814253 Nr: 20729-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT
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 Vistos etc.

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito.

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação de fls. 70/75. 

Suspendo o feito até outubro/2022, data para pagamento da última parcela 

do acordo.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 816463 Nr: 22904-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANDRADE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, MARCELA 

REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, MÔNICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122326 Nr: 19787-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA, ANTONIO FERNANDES DE BRITO, RENILSON 

FERNANDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, efetuando os executados o regular pagamento do 

débito, com a concordância expressa do exequente às fls. 72/73, pondo 

fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045747 Nr: 44276-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 

FILHO, ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Desconstituo o arresto que recaiu sobre o bem descrito no auto de 

arresto e depósito de fls. 36, tendo em vista a presente decisão. Oficie-se 

o necessário.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 975997 Nr: 12168-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE NASCIMENTO DA CRUZ - EI, 

JAQUELINE NASCIMENTO DA CRUZ, MICHAEL MACLAUD SANTANA DE 

FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16.755, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco requerente apenas e tão 

somente em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, não havendo 

advogado constituído aos executados nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989167 Nr: 18162-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODULAR MOVEIS MDF FABRICAÇÃO E 

COMERCIO LTDA, ALESSANDRO DUQUE ESTRADA, MANUELA CAMPOS 
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KOPIEC, FILIP KOPIEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964927 Nr: 6893-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882586 Nr: 18329-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA, JOSE 

MAURO DE MIRANDA, CACILDA MIRANDA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar o regular andamento ao feito, diante da certidão de 

fls. 72, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 898618 Nr: 28804-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS ROCHA PEREIRA LTDA, GERALDO DOS 

REIS ROCHA, NERIMAR BOABAID PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito.

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação de fls. 93/96. 

Suspendo o feito até setembro/2022, data para pagamento da última 

parcela do acordo.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787378 Nr: 41270-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 950025 Nr: 60417-22.2014.811.0041

 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): PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19.530/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, efetuando os executados o regular pagamento das 

parcelas, com a concordância expressa do exequente às fls. 64/67 e 71, 

pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Assim, determino a imediata baixa da restrição inclusa junto ao bem, fls. 

48, no sistema Renajud.
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Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741810 Nr: 38655-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DOUGLAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

103/108) às fls. 109, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1158634 Nr: 35362-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS 

LTDA-ME, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

89/93) às fls. 95, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 257464 Nr: 20258-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMF TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

152/165) às fls. 167, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824717 Nr: 30762-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISIS LAURINDO DA SILVA, ELIDA SYLBENE 

L DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

112/117) às fls. 119, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 978874 Nr: 13495-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

81/84) às fls. 86, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 908054 Nr: 35568-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO FERREIRA KERCHE, EDMAR ALVES 

BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440 MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

73/82) às fls. 84, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795358 Nr: 1690-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

163/167) às fls. 169, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 416892 Nr: 4457-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAGELA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

110/114) às fls. 115, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.
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Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145032 Nr: 29647-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DOS REIS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

95/105) à fl. 107, e diante da apresentação das Contrarrazões ao referido 

recurso às fls. 108/123, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 892183 Nr: 24683-10.2014.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, LEILA 

CARMELITA ALCANTARA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9.946/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

143/169) à fl. 171, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 172/173, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742725 Nr: 39632-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10.064/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG

 Vistos etc.Às fls.433/439 comparece o exequente aduzindo, 

resumidamente, que o questionamento do banco acerca do montante do 

débito é intempestivo.Aduz que o banco executado foi devidamente 

intimado para cumprir espontaneamente a sentença nos termos do art. 523 

do CPC, decisão de fl. 279, todavia, permaneceu inerte.Compulsando os 

autos, vejo que no recurso de agravo de instrumento de nº 

100332993.2018.8.11.0000, o banco executado, postulou pela devolução 

do prazo recursal, da decisão que determinou sua intimação para 

cumprimento espontâneo da sentença nos termos do art. 523 do CPC, 

todavia, entendeu o E. Tribunal de Justiça que o executado foi 

devidamente intimado e deixou transcorrer o prazo inerte, conforme cópia 

da decisão de fls. 379/382.Diante da inércia do banco, não efetuando o 

pagamento do débito, foi deferido o pedido do exequente de penhora 

online, fl. 287. A penhora online se deu em 28/02/2018.Intimado acerca da 

penhora realizada, apresentou o banco impugnação ao cumprimento de 

sentença, fls. 296/303.A impugnação foi rejeitada pelo Juízo às fls. 

405/406. (...) Assim, sem adentrar ao mérito dos argumentos do 

exequente, especificamente quando alega que os questionamentos 

acerca do débito são intempestivos e que sequer houve concessão de 

efeito suspensivo, no recurso de agravo de instrumento de nº 

10141407-07.2018.8.11.0000, defiro o pedido de levantamento de 

valores.Com efeito, diante da caução idônea apresentada pelo credor às 

fls. 449/453, dando em caução imóvel matriculado sob nº 9766, localizado 

na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, entendo suficiente o bem 

indicado para garantir o feito de eventuais prejuízos, merecendo 

deferimento seu pedido de liberação de valores.E para tanto, expeça-se 

alvará em favor do exequente, do valor depositado na Conta Única, 

conforme autoriza a procuração de fl. 47 e substabelecimento de fl. 155, 

com os rendimentos parciais creditados no período.Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043048-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043048-56.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). II – Compulsando os 

autos, tenho que apenas o pedido cautelar do requerente merece 

prosseguir, diante da incapacidade de combinação dos pedidos de 

cautelar exibitória com ordinária de indenização por danos morais e 

repetição do indébito, por seguirem ritos diversos, logo, não comportando 

tal cumulação. Neste sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não é 

possível a concessão de antecipação de tutela para suspender 

pagamentos em demanda cautelar de exibição de documentos, uma vez 

que a tutela antecipada visa adiantar o provimento que o autor receberá 

ao final da demanda se vencedor, ou seja, a exibição do documento 

apenas, na hipótese. A mera intitulação da ação de fazer s/s cautelar não 
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é suficiente para determinar a natureza da ação, sendo esta dada pelos 

elementos da demanda e do pedido formulado. AGRAVO PROVIDO.” 

(TJMG - Agravo de Instrumento: 1.0433.13.013417-7/001, Relator: Des. 

Amorim Siqueira, Órgão Julgador: 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

22/10/2013, Data da publicação: 29/10/2013.) Com o procedimento de 

exibição de documento objetiva a parte autora a busca de elementos que 

possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante a própria parte 

requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder do documento. 

Desta feita, proceda-se à alteração da capa dos autos e do sistema 

Apolo, prosseguindo o feito apenas como Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos, seguindo indeferido o pleito acerca de indenização e de 

repetição de indébito. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no mandado a advertência 

do art. 400 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043359-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043359-47.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito com 

Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por João Carlos de 

Albuquerque Nunes – ME em face de Banco do Brasil S/A. Entretanto, 

após detida análise dos autos, bem como dos documentos trazidos pelo 

requerente, extrai-se que a empresa é estabelecida e o proprietário desta 

também é residente em Barão de Melgaço/MT, como consta em suas 

qualificações e documentos. A jurisprudência pacífica no STJ é no sentido 

de que o foro do domicílio do consumidor é o competente para conhecer 

das ações em que se discute a relação de consumo, sendo o objeto da 

causa o contrato de adesão, podendo o juiz, nesses casos, declinar de 

ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos termos 

do §3º do artigo 63 e §1º do artigo 64, ambos do CPC. Confira-se: 

“DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. 

EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO 

ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 4. O magistrado pode, de ofício, declinar 

de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a 

Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério determinativo da 

competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem 

pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta. 5. O 

microssistema jurídico criado pela legislação consumerista busca dotar o 

consumidor de instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a 

ele assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no 

art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados. 6. A 

possibilidade da propositura de demanda no foro do domicílio do 

consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e 

vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar a competência de 

foro em favor de interesse de representante do consumidor sediado em 

local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso especial parcialmente 

conhecido e provido. (REsp 1032876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009). 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a 

jurisprudência dominante do STJ. Incide, portanto, a Súmula 83 desta Corte 

Superior, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no Ag 

135.461/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.08.97). Ante o 

exposto nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. 

Brasília-DF, 04 de dezembro de 2009.” (AI n. 1.151.526 - MG 

(2009/0009034-0) Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), 02/02/2010). Este também é o posicionamento dos 

Tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

PROCESSUAL CIVIL. FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O intuído 

da norma insculpida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é 

facilitar o seu acesso ao Poder Judiciário, bem como do exercício da 

defesa de seus direitos, contudo, não autoriza a escolha aleatória e sem 

fundamentação pela parte hipossuficiente da relação jurídica. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT - 

20100020123804AGI, Relator: João Batista Teixeira, 3ª Turma Cível, 

julgado em 29/09/2010, DJ 07/10/2010 p. 131) (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETENCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICILIO DO 

CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, é 

absolutamente competente para o julgamento das ações que envolvem 

relações de consumo o foro do domicílio do consumidor, podendo a 

competência ser declinada de ofício (CPC 112, p. único e 113). 2. Deu-se 

provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, a fim de 

determinar a competência do juízo de Planaltina-DF, para julgamento da 

ação de busca e apreensão, bem como da ação conexa de consignação 

em pagamento.” (TJDFT - AI n. 2010.00.2.000850-3, 2ª Turma Cível, 

Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 09/06/2010). Ademais, o 

próprio contrato, procuração, qualificação da petição inicial indica todos os 

endereços de Barão de Melgaço. Neste caso, a remessa destes autos a 

Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, à qual Comarca o município 

pertence, é medida que se impõe. Ante o exposto, declino a competência 

do processamento da causa para a Comarca de Santo Antônio de 

Leverger/MT, para onde determino sejam os autos remetidos, após a baixa 

e anotações de praxe. Custas pelos requerentes. Intime-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033864-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS S. SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

WANDERSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033864-76.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Proceda-se imediatamente à alteração na capa dos autos, fazendo 

constar como requeridos: Consórcio Fiat e Fiat Administradora de 

Consórcio Ltda – Domani Distribuidora de Veículos Ltda e Itaú Unibanco 

Veículos Administradores de Consórcios Ltda. II – Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. III – No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 
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decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). IV – Em sede de tutela de urgência, pugna o requerente que lhe 

seja entregue imediatamente a carta de crédito, pela qual pagou e foi 

contemplado. Desta forma, presentes os pressupostos legais, bem como 

diante dos documentos trazidos pelo requerente comprovando o 

pagamento e a carta de confirmação da contemplação, defiro o pleito de 

tutela de urgência. Assim, intime-se o requerido Consórcio Fiat para que 

entregue, em 48 (quarenta e oito) horas, a carta de crédito no valor de R$ 

62.402,30 ao requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025783-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUBER JEFFERSON DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025783-41.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Wuber 

Jefferson de Souza Soares ingressou com Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico por Abuso de Direito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais, Exibição de Documentos e Pedido de Tutela de Urgência em face 

de Banco Bonsucesso S/A. Afirma o requerente que é servidor público, e 

em meados de junho/2016 realizou junto ao requerido um contrato de 

empréstimo consignado em folha de pagamento, lhe sendo creditada a 

quantia de R$ 20.800,00, com descontos mensais de R$ 1.260,00. Ao 

contatar o requerido verificou se tratar de cartão de crédito consignado e 

que o valor do débito é quase o mesmo da época da contratação. Aduz 

que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em 

folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, a exclusão de seu nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Defiro a emenda à inicial. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014717-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO REI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014717-98.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tenho que 

as decisões proferidas anteriormente passaram irrecorridas, inclusive, em 

sede de Agravo de Instrumento foi mantida a decisão deste juízo. Em 

manifestação de ID 14319282 pretende o requerente a modificação de 

todas as decisões anteriores. Assim, intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a 

realização da perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

considerado desistente da mesma. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014867-16.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TORRES DIAS OAB - MG119047 (ADVOGADO(A))

LEONARDO BRAZ DE CARVALHO OAB - MG76653 (ADVOGADO(A))

DANIEL DINIZ MANUCCI OAB - MG86414 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (REQUERIDO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014867-16.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO INTERMEDIUM S/A 

REQUERIDO: DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA, CECILIA INES 

VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Indefiro o pedido de consulta do endereço dos executados 

em relação às Telefonias: Vivo, OI, Claro e Tim, bem ainda, em relação às 

Concessionárias de energia e água. Ademais, as referidas instituições 

não fazem parte do convênio firmado com o Tribunal de Justiça de MT. II – 

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos requeridos: - 

Daniel Ernesto Moreno Garcia, CPF n° 110.450.708-07; - Cecília Ines 

Villafane Almonacid de Moreno Garcia, CPF n° 144.929.508-85. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023588-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MELILLO OAB - SP188010 (ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023588-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: JOSE RIBEIRO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este 

Juízo não possui convênio com o referido Sistema. II – Tendo em vista que 

no sistema Infoseg não se tem mais acesso para consulta de dados 

cadastrais, defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud do requerido: - 

José Ribeiro, CPF n°. 054.821.388-79. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043655-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI APARECIDA MORENO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043655-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SIRLEI 

APARECIDA MORENO DE PAULA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL CITY 1.0 

MI, Ano Fabricação/Modelo 2008, Chassi 9BWAA05W19P082345, 

RENAVAM 00987660888, Placa MWP-1113, Cor BRANCA, depositando-o 

em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043820-19.2018.8.11.0041

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:

WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043820-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/ VOYAGE G6 FLEX CITY TREND S. PAD 1.6 8V, Ano 

Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 9BWDB45UXET079820, Renavam 

575390840, Placa FJP-8450, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 
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JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040409-65.2018.8.11.0041

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:

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040409-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para 

opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito 

que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030724-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CASTRO MURCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030724-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JULIANA DE CASTRO MURCA 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente 

qualificado e representado, por intermédio do seu advogado, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

Juliana de Castro Murca, igualmente qualificado e representado, expondo 

e requerendo o que segue. Alega que as partes celebraram a cédula de 

crédito bancário – financiamento sob n. 0102244918, em 09/02/2017, no 

valor de R$ 30.057,05 (trinta mil cinquenta e sete reais e cinco centavos), 

a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 884,97, tendo 

como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo 

marca/modelo FORD/ KA + FLEX SE 1.0 12V 4P, ano fabricação/modelo 

2016/2017, renavam 01107580878, cor BRANCA, placa QBP-8061, chassi 

9BFZH54L2H8432657. No entanto, a requerida não cumpriu a obrigação 

quanto ao pagamento, estando inadimplente, encontrando-se o contrato 

em aberto desde a parcela com vencimento em 09/06/2018. Pede, ao final, 

a busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para, 

querendo, quitar a totalidade do débito no prazo de cinco dias ou contestar 

a ação, segundo as regras do Decreto-Lei n. 911/69 com a alteração da 

Lei 10.931/2004, a qual espera seja ao final julgada procedente, para o fim 

de consolidá-lo na posse e propriedade definitiva do bem, condenando-se 

o requerido nas cominações da sucumbência. Deu ao pedido o valor de R$ 

28.860,13 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta reais e treze centavos). 

A inicial veio instruída com os documentos (contrato, notificação, planilha, 

entre outros). Determinada a busca e apreensão do bem junto ao ID 

15431796. O bem foi apreendido, consoante auto de busca e apreensão, 

ID 15571506. Devidamente citada, consoante certidão junto ao ID 

15571518, a requerida apresentou Contestação e documentos, bem como, 

apresentou Reconvenção, consoante ID’s 15696854, 1598514,15699027 e 

15699404. Em sua defesa alega teve alguns problemas financeiros, o que 

a levou pagar com atrasos algumas parcelas. Afirma que por diversas 

vezes tentou fazer acertos com o requerente. A requerida informa que 

efetuou o pagamento das 04 (quatro) parcelas em aberto diretamente ao 

Banco requerente, consoante comprovante junto ao ID15699027. Bem 

ainda, informou aos autos que no dia 01/10/2018, quitou a obrigação por 

meio de depósitos judiciais nos valores de R$ 24.779,16 (vinte quatro mil 

setecentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) e R$ 422,86 

(quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), totalizando 

um valor de R$ 25.202,02 (vinte e cinco mil duzentos e dois reais e dois 

centavos). Em sede de Reconvenção, a reconvinte afirmou que nas 

hipóteses de vencimento antecipado da dívida, o reconvindo não poderia 

cobrar a incidência de juros nas parcelas vincendas do contrato. Pleiteou 

pela condenação do reconvindo no pagamento da repetição de indébito, 

alegando enriquecimento sem causa. Aduziu ainda que houve a 

apreensão de seu bem, o que lhe causou uma situação vexatória e 

constrangedora em 25/09/2018. Ao final, requereu a extinção da 

obrigação, conforme pagamento integral, constante na inicial, a expedição 

de mandado de restituição do bem, objeto da lide, diante do pagamento das 

parcelas vencidas e depósito judicial no valor das parcelas vincendas em 

sob. n. 21 à 48 (09/10/2018 até 09/01/2021), seja julgada totalmente 

procedente a reconvenção, condenando o reconvindo ao pagamento da 

repetição de indébito no valor de R$ 28.187,72 (vinte e oito mil, centos e 

oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), bem como ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. O requerente 

apresentou Impugnação à Contestação, contrapondo aos argumentos da 

requerida e ratificando os pleitos iniciais. O requerente apresentou 

Contestação à Reconvenção e documentos. Inicialmente informa aos 

autos a restituição do veículo à requerida, consoante ID 16124461, 

pleiteando pela expedição de alvará dos valores depositados na Conta 

Única. Alega ainda acerca da legalidade dos juros e demais encargos 

contratados, da inexistência da repetição do indébito ao reconvinte, 

Pleiteou ao final a total improcedência da reconvenção apresentada e 

procedência da ação de busca e apreensão, com a condenação do 

requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais, honorários 

advocatícios. O reconvinte apresentou Impugnação à Contestação de sua 

Reconvenção junto ao ID 16295403, contrapondo aos argumentos do 

requerente e ratificando seus pleitos em sede de Reconvenção. 

Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, pela qual o requerente busca 

a apreensão do veículo dado em garantia no contrato firmado entre ele e o 

requerido, em virtude de inadimplência deste. As questões aqui postas em 

debate não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria 

exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo no estado 

em que se encontra, nos moldes do artigo 330, I do CPC. Ao contestar o 

feito postulou ao requerida pela aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e inversão do ônus da prova. Do pedido de aplicação do CDC 

e inversão do ônus da prova No tocante à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência 

pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. DA BUSCA E APREENSÂO Quanto ao mérito da ação de 

busca e apreensão, tem-se que a requerida ao contestar não nega o seu 

estado de inadimplência, alegando problemas financeiros, pagando as 

parcelas em atraso, bem como, relata que diversas vezes tentou 

formalizar um acordo com o Banco requerente. Compulsando os autos, 

verifica-se com a documentação que instrui a inicial, destacando-se o 

contrato em que se funda o pedido junto ao ID 15368695, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora (ID 
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15368697), demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia dá-se 

a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário 

(em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em 

garantia do pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a 

posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta passam ao credor em 

garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). 

Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada 

a mora ou o inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor 

ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que 

será concedida em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Assim, 

extrai-se dos autos que a requerida efetuou o pagamento das 04 (quatro) 

parcelas em aberto diretamente ao Banco requerente, consoante 

comprovante junto ao ID15699027, bem ainda, quitou a obrigação por meio 

de depósitos judiciais nos valores de R$ 24.779,16 (vinte quatro mil 

setecentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) e R$ 422,86 

(quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), totalizando 

um valor de R$ 25.202,02 (vinte e cinco mil duzentos e dois reais e dois 

centavos). Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se a Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física (ID 

15368695) e a notificação extrajudicial (15368697), bem ainda os 

argumentos da requerida em sua peça de defesa, reconhecendo o atraso 

das parcelas, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade 

da relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora 

da requerida. DA RECONVENÇÃO A requerida apresentou reconvenção, 

objetivando a extinção da obrigação, tendo em vista o pagamento integral 

do valor dado à causa, bem ainda, a condenação do banco requerente a 

repetição do indébito, no valor de R$ 28.187,72 (vinte e oito mil, cento e 

oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) pela cobrança indevida de 

juros aplicados nas parcelas vincendas. Ficou constatado que o 

requerido/reconvinte efetuou o pagamento das parcelas atrasadas 

referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro/201, diretamente 

ao Banco requerido, consoante comprovante junto aos ID’s 15699027 e 

15699404. Em outubro/2018, o requerido/reconvinte procedeu com o 

depósito judicial, efetuando o pagamento das parcelas vincendas sob. n. 

21 à 48 (09/10/2018 até 09/01/2021), quitando toda a obrigação. Do 

vencimento antecipado No contrato constante às fls. 02, ID 15368695, 

vislumbro a pactuação da cláusula de antecipação de pagamento. A 

referida cláusula de antecipação de pagamento do total da dívida pendente 

não se revela abusiva, posto que encontra escopo nos artigos 474 e 475 

do Código Civil/2002. No entanto, a cláusula de antecipação de pagamento 

deixa claro que ao antecipar total ou parcialmente o pagamento das 

parcelas, haverá a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. 

É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

PURGAÇÃO DA MORA – VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS, 

ACRESCIDAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, E DAS PARCELAS 

VINCENDAS – DESCONTO DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS 

EMBUTIDOS NAS PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 52, §2º, DO CDC – PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONRÁRIOS RECURSAIS 

- PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 77 DO CPC – 

INVIABILIDADE – ATITUDE TEMERÁRIA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Em contratos com garantia de alienação fiduciária, a 

purgação da mora se dará mediante o pagamento da integralidade da 

dívida, consubstanciada nas parcelas vencidas, acrescidas de seus 

consectários legais, e das parcelas vincendas, descontados os encargos 

relacionados à remuneração do capital, os quais foram diluídos nas 

parcelas pré-fixadas, de pagamento a longo prazo, porque todo 

consumidor tem direito ao abatimento dos juros remuneratórios, pela 

quitação antecipada das parcelas vincendas, nos termos do artigo 52, 

§2º, do CDC. Não se vislumbra qualquer atitude temerária do 

banco/apelante, que pudesse justificar a sua condenação nas penas do 

artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que, ao interpor este 

apelo, apenas exerceu o direito de ação, na defesa dos interesses de seu 

cliente. (Ap 58616/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

30/06/2017) (grifo nosso) Nesse passo, todo consumidor tem direito que 

sejam descontados os encargos relacionados à remuneração do capital, 

os quais foram diluídos nas parcelas pré-fixadas, de pagamento a longo 

prazo, nos termos do artigo 52, §2º, do CDC. Assim, determino o 

abatimento dos juros remuneratórios pela quitação antecipada das 

parcelas vincendas do contrato discutido nos autos. Da repetição de 

indébito Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da 

redefinição do débito operada a partir do abatimento de juros 

remuneratórios das parcelas vincendas, pagas antecipadamente do 

contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque o consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, caso cabalmente demonstrado o pagamento a 

maior. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO 

BANCO ÀS SANÇÕES CORRESPONDENTES À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO/AUTOR AO RESSARCIMENTO EM 

DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO (CC, ART. 940) – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO/AUTOR AO 

PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (CC, ART. 939, 

“CAPUT”, “IN FINE”) – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DA DÍVIDA ANTES DO 

RESPECTIVO VENCIMENTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO À 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DA INDEVIDA 

APREENSÃO DO VEÍCULO (DECRETO-LEI Nº 911/69, ART, 3º, §7º) – 

PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Havendo comprovação de que houve cobrança indevida de dívida já paga, 

deve o pretenso credor ser condenado à repetição em dobro do valor 

indevidamente cobrado (CC, art. 940), mas, não tendo ocorrido 

ajuizamento da ação antes do vencimento da dívida, não há falar em 

pagamento em dobro das custas processuais (CC, art. 939, “caput”, “in 

fine”). 2. A pretensão à indenização por perdas e danos decorrentes da 

indevida apreensão do veículo na ação de busca e apreensão 

posteriormente julgada improcedente deve ser deduzida em ação própria. 

(TJMT, Ap 67051/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

04/12/2017). Com isso, pode-se concluir que a falta do cumprimento desta 

obrigação fere o princípio da boa-fé e o da justiça contratual que devem 

prevalecer nos contratos de relação de consumo. Assim, cabe a 

devolução dos valores pagos pela requerida, pela a cobrança indevida de 

juros aplicados nas parcelas vincendas sob n. 21 à 48 (09/10/2018 até 

09/01/2021), valor total a ser calculado e ser devidamente corrigido, na 

forma dobrada. DISPOSITIVO 1. Em face do exposto, Acolho o Pedido, 

para julgar procedente a ação de busca e apreensão a ação e declaro 

extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e, de consequência, revogo a liminar 

concedida junto ao ID 15431796. Declaro quitado o contrato, posto que há 

nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e 

vincendas, consoante valor informado pelo Banco requerente na inicial. 

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. Diante do extrato de Conta Única anexo, 

com os valores depositados em juízo a título de purga da mora e 

devidamente vinculados a este processo, traga o requerente, em 05 

(cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP. Após, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados na Conta Única ao requerente para 

a devida baixa do saldo devedor do requerido e quitação do débito. 2. 

Acolho a reconvenção julgando procedente nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC. Determino a restituição, na forma dobrada dos juros 

remuneratórios incidentes nas parcelas vincendas sob. 21 à 48 

(09/10/2018 até 09/01/2021), pois sua cobrança indevida nas referidas 

parcelas vincendas, sob pena de enriquecimento sem causa do Banco 

Reconvindo, que deverão ser calculados para o devido abatimento e 

acrescidos de correção monetária pelo INPC, a ser apurado em liquidação 

de sentença. Condeno o Banco reconvindo, na reconvenção, ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da 

parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 
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2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034216-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034216-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS RODRIGUES SOUZA Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Busca e Apreensão promovida por Banco Honda S/A, 

em face de Luiz Carlos Rodrigues Souza. Compareceu o requerente junto 

ao ID 16937972, informando o acordo realizado entre as partes, 

comprovando a restituição do veículo, ID 16937982. Assim sendo, 

homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao ID 16937972. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Edital

Edital de Notificação Terceiros e Interessados

Prazo do edital:30

Autos nº. 6034-26.2016.811.0041

ESPÉCIE Ação Popular

Parte requerente ALONSO ALVES PEREIRA

Parte Requerida ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Notificando:EVENTUAIS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição 

inicial, a seguir transcrita em resumo, bem como para conhecimento de 

terceiros, conforme preceitua o art. 9º, da Lei n.º 4.717/65, a fim de que 

possam intervir no processo como litisconsórcio.

Resumo da inicial:Trata-se de de Ação Popular de Reparação de Danos ao 

Erário contra Atos de Improbidade Administrativa proposta por Alonso 

Alves Pereira em desfavor de Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto 

objetivando a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade 

administrativa que causa prejuízo ao erário ou, de forma alternativa, por 

ofensa aos princípios da administração pública, nas sanções de 

ressarcimento integral do dano, acrescido de correção monetária e juros 

de mora, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 

vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Alega, em síntese, que o 

requerido, no exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso participou, no período de 19 a 22 de janeiro de 

2015, na cidade de Granada, Espanha, de um encontro internacional de 

juristas, com o lançamento do livro "Juristas do Mundo". No entanto, o 

requerido teria informado ao órgão a que está vinculado, que o evento iria 

acontecer no período de 15/01/2015 até 28/01/2015, e então, solicitou e 

recebeu dos cofres públicos o valor de R$ 23.660,00 (vinte e três mil, 

seiscentos e sessenta reais) referente a catorze (14) diárias, enquanto o 

evento, na verdade, durou apenas três (03) dias

Decisão/Despacho:Vistos etc.Tendo em vista que o autor popular não 

promoveu o andamento do processo, conforme certidão lançada na ref. 

56, publique-se edital, com prazo de trinta (30) dias, para conhecimento de 

terceiros, conforme preceitua o art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. Decorrido o 

prazo do edital e de eventual manifestação e nada sendo requerido, 

certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

Cumpra-se. Valdirene Caetano de Araújo Kawafhara - Técnica Judiciária. 

Dariana Lucia Babinski de Oliveira Gestora Judicial.

Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:AUTOS N.º 6034-26.2016.811.0041 Id. 1089614

ESPÉCIE: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ALONSO ALVES PEREIRA

PARTE RÉQUERIDA: ANTONIO JOAQUIM MOARES RODRIGUES NETO

NOTIFICANDO(S): EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como para conhecimento de terceiros, 

conforme preceitua do art. 9º, da Lei n.º 4.717/65, a fim de que possam 

intervir no processo como litisconsórcio.

Resumo da inicial:Trata-se de de Ação Popular de Reparação de Danos ao 

Erário contra Atos de Improbidade Administrativa proposta por Alonso 

Alves Pereira em desfavor de Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto 

objetivando a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade 

administrativa que causa prejuízo ao erário ou, de forma alternativa, por 

ofensa aos princípios da administração pública, nas sanções de 

ressarcimento integral do dano, acrescido de correção monetária e juros 

de mora, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 

vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Alega, em síntese, que o 

requerido, no exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso participou, no período de 19 a 22 de janeiro de 

2015, na cidade de Granada, Espanha, de um encontro internacional de 

juristas, com o lançamento do livro "Juristas do Mundo".No entanto, o 

requerido teria informado ao órgão a que está vinculado, que o evento iria 

acontecer no período de 15/01/2015 até 28/01/2015, e então, solicitou e 

recebeu dos cofres públicos o valor de R$ 23.660,00 (vinte e três mil, 

seiscentos e sessenta reais) referente a catorze (14) diárias, enquanto o 

evento, na verdade, durou apenas três (03) dias

Decisão/Despacho:Vistos etc.Tendo em vista que o autor popular não 

promoveu o andamento do processo, conforme certidão lançada na ref. 

56, publique-se edital, com prazo de trinta (30) dias, para conhecimento de 

terceiros, conforme preceitua o art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. Decorrido o 

prazo do edital e de eventual manifestação e nada sendo requerido, 

certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

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, Valdirene Caetano 

de Araújo Kawafhara - Técnica Judiciária, digitei.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018. Dariana Lucia Babinski de Oliveira 

Gestora Judicial em Subst. Legal.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038820-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1038820-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO REQUERIDO: EDUARDO QUESADA 

PIAZZALUNGA Vistos etc. Trata-se de carta precatória oriunda da 

Comarca de Mirante do Paranapanema - SP, objetivando a inquirição da 

testemunha de defesa Camila Fernandes Rocha. O requerido Eduardo 

Quesada Piazzalunga requereu nos autos a juntada da guia de 

recolhimento e pagamento da taxa judiciária e custas judiciais (id. 

16424393). Intimado para apresentar nos autos a guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, o requerido 

Eduardo Quesada Piazzalunga informou que “a juntada do comprovante de 

recolhimento foi feita em 08/11/2018 conforme ID. 16423940 e 16424393” 

(SIC - Id. 16992233). É o relato do necessário. Decido. Pois bem, em que 

pese o réu informar ter realizado o recolhimento da guia de diligência de 

oficial de justiça, verifico dos documentos acostados nos Ids. 16423940 e 

16424393 que a guia e o comprovante se referem à taxa judiciária e às 

custas judiciais. Assim, a diligência de oficial do oficial de justiça deverá 

ser recolhida por outra guia. A parte interessada poderá consultar, por 

m e i o  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência), os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Colacionadas aos autos as informações, retornem-me conclusos para 

designação de audiência para inquirição da testemunha de defesa Camila 

Fernandes Rocha. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de dezembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038820-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1038820-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO REQUERIDO: EDUARDO QUESADA 

PIAZZALUNGA Vistos etc. Trata-se de carta precatória oriunda da 

Comarca de Mirante do Paranapanema - SP, objetivando a inquirição da 

testemunha de defesa Camila Fernandes Rocha. O requerido Eduardo 

Quesada Piazzalunga requereu nos autos a juntada da guia de 

recolhimento e pagamento da taxa judiciária e custas judiciais (id. 

16424393). Intimado para apresentar nos autos a guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, o requerido 

Eduardo Quesada Piazzalunga informou que “a juntada do comprovante de 

recolhimento foi feita em 08/11/2018 conforme ID. 16423940 e 16424393” 

(SIC - Id. 16992233). É o relato do necessário. Decido. Pois bem, em que 

pese o réu informar ter realizado o recolhimento da guia de diligência de 

oficial de justiça, verifico dos documentos acostados nos Ids. 16423940 e 

16424393 que a guia e o comprovante se referem à taxa judiciária e às 

custas judiciais. Assim, a diligência de oficial do oficial de justiça deverá 

ser recolhida por outra guia. A parte interessada poderá consultar, por 

m e i o  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência), os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Colacionadas aos autos as informações, retornem-me conclusos para 

designação de audiência para inquirição da testemunha de defesa Camila 

Fernandes Rocha. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de dezembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027625-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PATRICIA RAMOS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLEX WALBER ALVES PEDROSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007025-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE THAIS DE ARAUJO CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VASCONCELOS CALEGAR OAB - DF42622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE MIRANDA COUTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007894-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN FERREIRA DOS REIS OAB - MT17039/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. D. O. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 
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legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011697-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE ALBUQUERQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT0018863A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BAIA SOARES SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO WANDERSON DE SOUZA OAB - 053.483.276-89 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1017447-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BASSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELLYENE LAURA DE AQUINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034639-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. F. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022630-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. U. (EXEQUENTE)

J. S. U. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA OAB - MT25032/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. S. F. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038847-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SOARES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL SANT ANA DA SILVA (RÉU)

OLÍVIO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

HILDA SANTANA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO(A))

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO(A))

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025096-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON QUEIROZ DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAUVA LEITE PIMENTA (RÉU)

CAMYLLA CATARINA LEITE DE BARROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039080-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB - RO5912 (ADVOGADO(A))

LISA PEDOT FARIS OAB - RO5819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. B. D. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1032217-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

NATHALIA DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista o ofício juntado aos autos. CUIABÁ, 14 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036937-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NERES BASTOS LUCHTENBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO LUCHTENBERG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039109-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. B. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039109-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA NOVAES DESIDERIO SARMENTO REQUERIDO: 

ALEXANDRE GUALTER BATISTA SARMENTO Vistos etc. Acolho a 

emenda da inicial, constante do Id. 16834069. Concedo o parcelamento 

das custas processuais, com fulcro no §6º do art. 98 do CPC, em 06 

(seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, 

conforme disciplina o § 7º do art. 468 da CNGC. O pagamento da primeira 

parcela deverá ser realizado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar desta 

data. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de bens c/c Alimentos, proposta por 

Luciana Novaes Desidério Sarmento, em face de Alexandre Gualter 

Batista Sarmento, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

exordial, que a requerente e o requerido contraíram matrimônio em 

17.12.1994, bem como, dessa união, advieram dois filhos, Miguel (11 

anos) e Matheus (23 anos). Afirma, que, devido a grande desarmonia do 

casal, a autora já até lavrou um boletim de ocorrência, como consta o Id. 

16432633, no ano de 2010, todavia, se reconciliou com o requerido, porém 

o mesmo continuou agindo de maneira desaprovadora. Aduz, ainda, que 

se sentindo em risco, a autora deixou a casa em que moravam, em São 
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Paulo e, veio para esta comarca, para ficar junto de seus familiares. É o 

relatório. Decido. Ressalto que, o exercício da guarda de filhos sofreu 

mudanças positivas, com a entrada em vigor da Lei 13.058/2014, 

especialmente, no que se refere ao reconhecimento da igualdade parental. 

O novo modelo de guarda foi reconhecido como forma mais eficaz, para o 

alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. A guarda 

compartilhada só pode ser afastada nas hipóteses em que um dos 

genitores ou ambos não se mostrarem aptos, para o exercício do 

poder-familiar ou, ainda, se um deles não desejasse exercitá-lo, o que não 

é o caso. Passou a constar no art. 1.583 do Código Civil: Art. 1.583. A 

guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Com o 

advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a ser regra, não 

prosperando mais as situações de menor importância, que vinham sendo 

utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo modelo de 

guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Diante do exposto, a guarda 

do infante, Miguel Desiderio Sarmento, deverá ser exercida de forma 

compartilhada entre os seus genitores, com domicílio de referencia em 

Cuiabá. Outrossim, o documento constante do Id. nº 16433200, demonstra 

o vínculo de parentesco existente entre o autor e o infante Miguel, visto 

que, são pai e filho. 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 01 (um) e meio do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 1431,00 (hum mil quatrocentos e trinta e 

um reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a ausência de 

documentos comprobatórios quanto à renda auferida pelo requerido, bem 

como, pelas necessidades presumidas do infante, que possui apenas 11 

(onze) 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 

Faculdade de Medicina do ABC[1], por meio de desconto em folha de 

pagamento do requerido e, depósito na conta bancária da parte autora, 

junto ao Banco do Brasil, agência 1189-4, conta corrente 28.431-9, em 

nome da autora. 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 2018 às --11:00 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se 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. Intime-se a autora, por meio de seu 

advogado. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila 

Sacadura Cabral, Cidade: Santo André - SP, 09060 -870. [2] Alexandre 

Gualter Batista Sarmento – Endereço: Rua José Marti , 52 - Jardim da 

Saúde, Cidade: São Paulo/SP, CEP: 04 291-010.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026024-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS JACQUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestarem-se acerca do laudo de DNA. 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043384-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZETE CUNHA DA SILVA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO ROSA DA SILVA BUENO (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: 1043384-60.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARIA NILZETE CUNHA DA SILVA BUENO RÉU: GONCALO 

ROSA DA SILVA BUENO Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça 

exordial para emenda-la, em 15 (quinze) dias, colacionando cópia da 

sentença que fora decretado o divórcio, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043084-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1043084-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA LUIZA FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A., ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos 

autos a qualificação e endereço dos 03 (três) filhos do falecido, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro 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: 1043489-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MIGUEL DA COSTA (RÉU)

FLAVIA FATIMA DA COSTA (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: 1043489-37.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOSE MIGUEL DA COSTA RÉU: FELIPE MIGUEL DA COSTA, 

FLAVIA FATIMA DA COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração 

de Alimentos, proposta por José Miguel da Costa, em face de Felipe Miguel 

da Costa e Flávia Fátima da Costa, devidamente qualificados nos autos. 

As custas foram recolhidas – id. 17057222. Formulou o autor pedido de 

tutela provisória. A tutela provisória de urgência poderá ser concedida, 

liminarmente, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, com base nos requisitos 

ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito exigida pelo caput do 

art. 300, do CPC, assim entendida como a aparência/probabilidade de 

veracidade quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito 

pretendido, restou demonstrada nos autos, notadamente diante dos 

documentos que atestam a maioridade dos requeridos (23 e 26 anos, 

respectivamente) e das alegações de constituição de família e renda 

própria. Ademais, há que se considerar a constituição de nova família pelo 

autor e da existência de dependente menor, nascido em 15 de dezembro 

de 2014 – id. 17036393. Nesse cenário, com fulcro no art. 300 do CPC, 

defiro parcialmente a liminar pretendida, a fim de que o pagamento dos 

alimentos se dê em conta judicial, devidamente vinculada a estes autos, 

até ulterior deliberação. Designo audiência de conciliação, para o próximo 

dia 19 de fevereiro de 2019 às 11h00min, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré 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[1]. 

Expeça-se ofício a SEGES, para que passe a efetuar o depósito dos 

alimentos, descontados diretamente em folha de pagamento do 

demandante, em conta judicial, vinculada aos presentes autos. Intime-se o 

autor, por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Felipe Miguel da Costa e Flávia Fátima da Costa, 

Rua 09, Quadra 20, nº 358, CEP 78.093 -590, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá 

–MT – Zona 07.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 775686 Nr: 28947-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU, GU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWLU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 775686

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 223/224, eis que, o requerente fora nomeado 

inventariante às fls. 111 e termo de compromisso assinado às fls. 123.

Intime-se o inventariante, para que, de cumprimento integral à decisão de 

fls. 204, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

 Alerte-se a parte interessada de que, este juízo não admitirá atrasos 

desmedidos, como os verificados neste feito. Advirta-se que, o não 

cumprimento da presente ordem, no prazo estipulado, implicará na 

extinção da presente ação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1052128 Nr: 47467-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, DUMW, BMWSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Código 1052128

Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para que, manifeste seu interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Advirta-se que, caso não se manifeste no prazo acima estabelecido, o 

processo será extinto por desinteresse processual.

Como medida de celeridade, sirva a cópia da presente como mandado de 

intimação.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1025578 Nr: 34597-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHG, RCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Código 1025578

Vistos etc.

Em consonância com o parecer do digno Ministério Público de fl. 96, bem 

como, de tudo mais que consta nos autos, indefiro o pedido de fl. 95, 

tendo em vista que, na hipótese de haver alimentos prementes pendentes 

de pagamento, estes deverão ser propostos através de ação autônoma.

Após, as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1331298 Nr: 15889-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFM, CCFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CHAVES CORRÊA - 

OAB:40729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1331298

Vistos etc.

Verifica-se da presente ação, que esta encontra-se sentenciada, 

conforme fl.13.

 Outrossim, tendo em vista o pedido de fls. 04/09, determino que o mesmo, 

seja distribuído via PJE, por meio de ação autônoma, como Cumprimento de 

Sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 918209 Nr: 42233-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OC, TPC, KKC, EK, TCCDM, JCDM, AAC, NMGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 918209

Vistos etc.

Em atenção às informações de fls.170/170v° e 178, defiro o pedido do 

inventariante, pelo que, determino a EXPEDIÇÃO de alvará judicial, para 

levantamento do valor depositado, visando o pagamento das despesas do 

veículo já partilhado, depositando-se o numerário na conta bancária do 
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culto advogado do autor que, deverá informá-la aos autos, em 03 (três) 

dias.

Outrossim, EXPEÇA-SE alvará em nome de Olivar Calegari, a fim de que, 

este possa promover os atos necessários junto ao DETRAN, visando a 

transferência de propriedade do veículo I/DODGE RAM, 2008/2009, placa 

ANO-3199.

Após, as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelilan

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 943518 Nr: 56602-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHFDA, ADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÍ FERREIRA CASTRO - 

OAB:4.298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645, SILVANA 

NOVAES SANTOS - OAB:17644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 943518

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta perante este Juízo 

por Cristhian Henrique Faria de Arruda, representado por sua genitora 

Andreia de Arruda Silva, em desfavor de Cristiano de Faria Arruda, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em fls. 91vº, fora aceito o acordo proposto pelo executado de fls. 85.

Em fls.96vº, a parte exequente se manifestou, requerendo o 

prosseguimento do feito, tendo em vista que o requerido não vem 

cumprindo com o pagamento das parcelas do débito alimentar.

 Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou favoravelmente 

ao decreto prisional, no termos do esmerado parecer, constante de fl. 97.

 Relatei o necessário.

 D E C I D O.

 Não há nos autos, qualquer elemento capaz de afastar a 

responsabilidade do devedor, quanto à obrigação alimentar pretendida.

 Assim, ante a impontualidade da prestação de alimentos e, tendo esta 

caráter vital para o exequente, decreto a prisão civil do alimentante 

CRISTIANO DE FARIA ARRUDA, CPF nº 732.966.511-87, com fundamento 

nos arts. 5º, inciso LXVII da Constituição da República e art. 528, §§ 3º e 

7º do CPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Outrossim, INTIME-SE a parte exequente, por meio de sua ilustre 

Advogada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o valor 

do débito exequendo atualizado, especificando os meses e os valores.

Após, da vinda do débito atualizado, Expeça-se o competente mandado de 

prisão, cientificando-se o devedor de que, o cumprimento da custódia não 

o exime do pagamento das prestações vencidas ou vincendas.

 Paga a prestação alimentícia em atraso, bem como, as parcelas que 

vencerem até o integral cumprimento da obrigação alimentar, suspenda-se 

o cumprimento da ordem de prisão.

 Remeta-se cópia do mandado de prisão à Delegacia de Capturas, para as 

providências necessárias.

Notifique-se o douto Parquet.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1120727 Nr: 19088-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDM, LFDM, OBDM, LDSB, SFDM, VFDM, SBDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDM, CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674

 Código 1120727

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário, proposta por Ademilson 

Francisco de Matos, Luciana Francisca de Matos, Oliveira Balbino de 

Matos, Sirlei Francisca de Matos e Vanderley Francisco de Matos, visando 

à obtenção da partilha dos bens deixados por Antônio Balbino de Matos, 

devidamente qualificados nos autos.

INDEFIRO o pedido de fls. 140/141, eis que, não demonstrou a afirmada 

união estável, nem mesmo, comprovou a distribuição de ação de 

reconhecimento da união estável post mortem.

INTIME-SE o inventariante, para que, se manifeste acerca do ofício de fls. 

138, bem como, dê cumprimento integral à decisão de fls. 132, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1151085 Nr: 32184-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMPF, APDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CLÁUDIA MACHADO 

DE CASTRO - OAB:23561, DAYANA DALLABRIDA - OAB:23.196/SC, 

FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - OAB:15727 /SC

 Autos 1151085

Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 301/302. Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada, transferindo-se o valor para conta do requerente, 

informada às fls. 301.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002012-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação das partes

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007995-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CRISTINE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA 04166330136 (RÉU)

JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007995-14.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): STELLA CRISTINE SILVA RÉU: JEFFERSON JONE 

ALBUQUERQUE DE MOURA 04166330136, JEFFERSON JONE 

ALBUQUERQUE DE MOURA Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos, 

proposta por Luis Otavio da Silva Albuquerque (5 anos), representado por 

sua mãe Stella Cristine Silva, em face de Jeferson Jone Albuquerque de 

Moura, todos devidamente qualificados nos autos. Busca o autor, a 

fixação de alimentos em seu favor, no importe de 01 (um) salário mínimo 

vigente, argumentando que, o genitor é empresário no ramo alimentício. A 

ação fora recebida nos moldes do id.12492597, fixando os alimentos 

provisórios no importe de 01 (um) salário mínimo vigente que, hoje equivale 

a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Em audiência de 

conciliação –id.13537681, realizada no dia 05.03.2018, 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$ 500,00 

(quinhentos reais). O requerido fora devidamente citado, apresentando 

contestação no id.14251139, argumentando que, atualmente exerce a 

profissão de motorista de Uber, auferindo, aproximadamente, R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais) por mês. Houve impugnação no id.14744040. 

O digno Ministério Público manifestou-se no id.14528550/15430906. Em 

decisão do id.15768606 fora designada sessão de mediação que, restou 

inexitosa -id.16723438. O digno Ministério Público manifestou-se no 

id.16685967. 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 instrução e julgamento que ora designo para o 

dia 03 de abril de 2019, às 14:30 horas, para depoimento pessoal de 

ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol do requerido se 

encontra no id. 14251139 e, o da parte autora deverá aportar aos autos, 

em 10 (dez) dias. A intimação das testemunhas deverá se dar nos moldes 

do art. 455 do CPC. De qualquer modo, importante destacar, desde logo 

que, 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 do alimentando; 2. Aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; Notifique-se o nobre Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de dezembro 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: 1017271-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MUNIZ DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177/O (ADVOGADO(A))

ELIANE DE ARAUJO VALERIANO OAB - MT22026/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: 1017271-69.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): PEDRO MUNIZ DE CARVALHO RÉU: SANDRA CRISTINA 

RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos, proposta por 

Pedro Muniz de Carvalho, em face de Sandra Cristina Ribeiro, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que, o autor 

conviveu com a requerida pelo período de 13 (treze) anos, entre 2005 a 

2018, advindo o nascimento de um filho, Henrique, atualmente com 9 anos 

de idade que, se encontra sob os seus cuidados desde a separação. 

Postula pela guarda compartilhada do infante, bem como, pela fixação de 

alimentos em favor do filho, no importe de 25% (vinte e cinco por cento) 

dos rendimentos da requerida, alegando que a genitora recebe em torno 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como funcionária de dois hospitais 

(enfermeira), além de ter rendas extras através de empresa particular. 

Aduz que, há bens e dividas a partilhar. A ação fora recebida nos moldes 

do id.13753534, fixando os alimentos provisórios em 1.78 (um ponto 

setenta e oito) salários mínimos vigentes que, hoje importam em R$ 

1.698,12 (hum mil seiscentos e noventa e oito reais e doze centavos), bem 

como, compartilhando a guarda provisória de Henrique, com os seus 

genitores. Em audiência de conciliação –id.14593166, realizada no dia 

07.08.2018, não foi possível a composição entre as partes. A requerida 

fora devidamente citada –id.14128678, apresentando contestação e 

reconvenção no id.15028715, postulando pela minoração dos alimentos 

provisoriamente arbitrados, argumentando que, possui inúmeras dividas 

que, adquiriu na constância da união que, estão sendo saldadas. Em sede 

de reconvenção, pugna para que, a residência de referência do filho, seja 

no lar materno ou, caso o juízo entenda o contrário, que seja determinado 

direito de convivência livre dos genitores para com o menino. Houve 

impugnação à contestação no id.15783648. O digno Ministério Público 

manifestou-se no id.16685967. 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 instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 04 de abril de 2019, às 15:00 horas, para depoimento 

pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá 

aportar aos autos, em 10 (dez) dias. A intimação das testemunhas deverá 

se dar nos moldes do art. 455 do CPC. De qualquer modo, importante 

destacar, desde logo que, 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 real período de união existente; 2. Verificação do 

patrimônio e das dividas auferidas, durante a convivência, passíveis de 

partilha; 3. Aferição das necessidades do alimentando e, da capacidade 

econômico-financeira das partes; 4. Aferição da melhor forma de convívio 

da criança com ambos os genitores; Outrossim, notifiquem-se as ilustres 

psicólogas e assistentes sociais judiciais, para a elaboração de estudo 

das partes, com enfoque no infante em questão, em 30 (trinta) dias. 

Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

03 de dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038732-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MELO CASTRO OAB - GO42921 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA LOPES DE LIMA OAB - 859.770.551-53 (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: 1038732-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO MELO DE SOUZA REQUERIDO: ANNA LOPES ATAIDE 

REPRESENTANTE: ELIANA LOPES DE LIMA Vistos etc. Acolho a emenda 

da inicial, constante do Id. 16882158. INTIME-SE o autor, por meio de seu 

culto advogado, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, incluindo 

no polo passivo da presente ação o pai registral da infante, Deoclides 

Ataide Passos, qualificando-o e declinando o endereço deste, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1043779-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FADUL HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 237 de 521



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1043779-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILVA HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: FADUL HENRIQUE 

DA SILVA Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu culto 

advogado, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando 

aos autos, cópia dos documentos pessoais da requerente, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039960-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

K. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039960-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KARINA ROSA ABREU, SILVANA ROSA E SILVA 

Inventariado: MARCOS AURELIO DE ABREU Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Inventário, proposta por Karina Rosa Abreu, representada por sua 

genitora Silvana Rosa e Silva, visando à abertura de inventário dos bens 

deixados por Marcos Aurélio de Abreu, devidamente qualificados nos 

autos. Observa-se que, o de cujus, quando do seu falecimento, era 

domiciliado na zona rural de Santo Antônio do Leverger/MT, o que define a 

competência para o trâmite do inventário. É o que dispõe o art. 48, caput, 

do CPC, in verbis: “O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o 

competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de 

disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha 

extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o 

óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único: Se o autor da 

herança não possuía domicílio certo, é competente: I. o foro da situação 

dos bens imóveis.” Diante do exposto, declino da competência para 

processar e julgar o presente pedido, determinando a imediata remessa 

dos autos à Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, com as nossas 

homenagens. Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de dezembro 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: 1040768-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO (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: 1040768-15.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANGELA MARTA DE JESUS RÉU: ITAMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO Vistos etc. Acolho a emenda da inicial constante do Id. 

17022897. 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 Partilha de Bens e Alimentos, proposta por 

Angela Marta de Jesus Carvalho, em face de Itamar Francisco de 

Carvalho, ambos devidamente qualificados nos autos. Os documentos 

constantes dos Ids. nº 16687455 e 17022904, demonstram o vínculo de 

parentesco existente entre o autor e os infantes, visto que, são pai e 

filhos. Em decorrência da referida paternidade, o demandado tem o dever 

de contribuir com a manutenção dos infantes, 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). O vencimento da prestação alimentícia se 

dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por 

meio de 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 11 de março de 2019, às 

08:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a 

autora, por meio de seu ilustre 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, 12 de 

dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Itamar Francisco de Carvalho – Endereço: Av A, 

Qdra 04, Casa 85, Bairro: Residencial Nova Canaã, III Etapa, CEP 78052 

-810, Cidade: Cuiabá –MT. ZONA 06.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1042806-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA SOUZA ANTUNES (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: 1042806-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES REQUERIDO: 

ANA PAULA OLIVEIRA SOUZA ANTUNES 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 Divórcio Litigioso c/c 

Oferta de Alimentos, proposta por Jucimauro Benedito de Freitas Antunes, 

em face de Ana Paula Oliveira Souza Antunes, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O documento constante do Id. nº 16926106 

demonstra o vínculo de parentesco existente entre o autor e a 

adolescente, visto que, são pai e filha. Ante a oferta de alimentos 

formulada pelo autor, fixo os alimentos provisórios em 01 (um) salário 

mínimo vigente, que hoje importam em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais). O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 

10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, perante à 

SEGES[1], por meio de desconto em folha de pagamento do autor e, 

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 19 de fevereiro de 2019, às 09:30 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se 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. Intime-se o autor, por 

meio de sua advogada. 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, 06 de 

dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Complexo Paiaguás - R. C, Bloco III, 

s/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970. [2] Ana Paula 

Oliveira Souza Antunes – Endereço: Rua C, Casa nº 27, Quadra 17, 

Residencial, conjunto habitacional Nossa Senhora da Guia, Cidade: 

Cuiabá-MT. ZONA 04.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043833-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIAN SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

J. C. S. B. (REQUERENTE)

ANILSON SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

HELENICE MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1043833-18.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELENICE MARIANO DE SOUZA, JULIO CESAR SOUZA 

BATISTA, NEURIAN SOUZA BATISTA, ANILSON SOUZA BATISTA 

REQUERIDO: AIRTON BATISTA DA SILVA 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, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Helenice Mariano de Souza, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 

1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá 

da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, pelo correio, para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 

AIRTON BATISTA DA SILVA, CPF nº 487.018.071-53, filho de Zenith 

Batista da Silva e Maria Helena da Silva. 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. Por fim, havendo testamento ou interesse 

de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042950-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BATISTA GUIMARAES (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: 1042950-71.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LETICIA SILVA DE SIQUEIRA RÉU: VAGNER BATISTA 

GUIMARAES Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento 

no art. 98, do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Os documentos constantes do Id. nº 16954437, demonstra o vínculo de 

parentesco existente entre o requerido e o infante, visto que, são pai e 

filho. 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 50% (cinquenta por cento), do salário mínimo 

vigente que, hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), justificando-se o arbitramento do quantum, ante a ausência de 

comprovação dos rendimentos do alimentante. O vencimento da prestação 

alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento 

deverá se dar, por meio de depósito na conta da parte autora, junto ao 

Banco Bradesco, conta nº 7.049-1, Agência 6337. Os alimentos incidirão, 

também, nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. 

Designo audiência de conciliação, para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 

10:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a 

autora, por meio de sua ilustre advogada. Notifique-se o nobre Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Vagner Batista 

Guimarães – Endereço: Rua das Margaridas, Q- 08, Bairro: Serra Dourado, 

Cidade: Cuiabá-MT. ZONA 06.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021980-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (REQUERENTE)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (REQUERENTE)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (REQUERENTE)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE LIMA OAB - MT0005299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (INVENTARIADO)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (INVENTARIADO)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (INVENTARIADO)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (INVENTARIADO)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (INVENTARIADO)

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: 1021980-21.2016.8.11.0041. Vistos 

etc. Em atenção às informações do id.16983428, defiro o pedido da parte 

autora, pelo que, concedo a suspensão da presente ação, pelo prazo de 

06 (seis) meses. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a 

inventariante, por meio de sua culta advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da presente 

ação, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Remeta-se ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório mensal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de dezembro 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: 1043378-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GIACOMINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANDRA GABIRELA GIACOMINE (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: 1043378-53.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LEANDRO GIACOMINE RÉU: LIANDRA GABIRELA GIACOMINE 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a 

gratuidade processual, nos termos do art. 98 do CPC, com exceção das 

despesas com perito/tradutor que, deverão ser arcadas pelo autor. Diante 

da informação de que, a parte requerida reside no exterior, NOMEIO como 

perito tradutor/interprete deste juízo, Cesar Vinicius Honda, devidamente 

cadastrado no Banco de Peritos do TJMT, com endereço na Av. Dr. Hélio 
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Ribeiro, 165, apto 102, Eldorado, CEP: 78058-250, em Cuiabá/MT, e-mail: 

cesarvhonda@gmail.com. O digno expert deverá ser intimado para que, 

formule proposta de honorários, devendo, após, manifestar-se a parte 

autora, acerca desta (art. 33 do CPC), eis que de sua responsabilidade o 

pagamento dos trabalhos. Desnecessário o termo de compromisso nos 

termos do art. 422 do CPC, mas o nobre perito deverá motivar sua escusa, 

se for o caso (art. 423 do CPC). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o 

aceite do encargo, para apresentação da tradução. Após, CITE-SE a parte 

ré mediante as cautelas e advertências legais, fazendo constar o prazo 

de 15 (quinze) dias, para apresentação de defesa. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista que, a parte requerida reside do 

exterior. Outrossim, quanto ao pedido de tutela antecipada para a 

exoneração dos alimentos, deixo para apreciá-lo, após a angularização 

processual, eis que, a maioridade por si só não possui o condão de 

exonerar o pai da obrigação de prestar alimentos a filha, sendo 

necessário 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002985-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. R. V. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEYMISON CARLOS VALERIO AMORIM (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002985-86.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: DAVI MIGUEL RODRIGUES VALERIO EXECUTADO: 

JEYMISON CARLOS VALERIO AMORIM Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Davi Miguel Rodrigues Valério, 

representado por Aliny Rodrigues Medeiro, em face de Jeymison Carlos 

Valério Amorim, devidamente qualificados nos autos. No id. 17034047, a 

parte autora manifestou seu desejo de desistir da ação, pugnando por sua 

extinção, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, especialmente pela 

expressa desistência do pedido inicial, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

PROCEDAM-SE as baixas necessárias, junto aos sistemas de crédito e 

protesto, se necessário. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035685-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA FRANCISCA DA CRUZ ANUNCIACAO (REQUERIDO)

JACIRA APARECIDA DA ANUNCIACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908/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: 1035685-52.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: JACIRA 

APARECIDA DA ANUNCIACAO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Autorização Judicial, proposta por Marcos Siqueira do Nascimento, 

devidamente qualificado nos autos. Consta dos autos que, o autor 

convivia, em união estável, reconhecida por escritura pública e sentença 

judicial (cód. 851351), com Jacira Aparecida da Anunciação, falecida em 

13/11/2013 – id. 10845181, que não deixou descendentes. Infere-se que, 

o autor realizou acordo de partilha com os herdeiros de sua falecida 

companheira, restando-lhe o direito à percepção de pensão por morte e os 

valores existentes em conta bancária em seu nome. Acompanharam a 

inicial, a escritura pública de reconhecimento de união estável, realizada 

em 13/04/2010, pelos conviventes – id. 10845186 (p. 1), certidão de inteiro 

teor do processo de reconhecimento e dissolução de união estável - id. 

10845186 (p. 3) e cópia da sentença proferida no referido processo (id. 

10845186 (p. 4). A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

11320563, que concedeu a gratuidade processual postulada e determinou 

a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que informasse quanto a 

existência de numerário, em nome da falecida. Resposta ao ofício 

expedido consta do id. 12303048. Proferida decisão no id. 12612069 

determinando a inclusão dos ascendentes da falecida, considerando que 

parte dos valores a serem levantados constituíam-se em saldo de conta 

corrente. Sebastiana Francisca da Cruz Anunciação foi citada e se 

habilitou nos autos, juntando procuração no id. 16212717. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, consigno que há três naturezas 

diferentes de valores que se pretende o levantamento, uma se refere a 

saldo de conta vinculada ao PASEP, no valor de R$ 1.038,59 (mil e trinta e 

oito reais e cinquenta e nove centavos), outra em saldo de conta corrente 

de R$ 8.856,99 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e 

nove centavos), transferidos de acordo com o comprovante de id. 

12303048, e outra se refere a título de capitalização, no valor de R$ 

2.636,10 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos), 

transferidos de acordo com o comprovante acostado ao id. 12766564. O 

Decreto nº. 85.845/1981 regulamentou a Lei 6.858/1980, esclarecendo 

quais e como deveriam ser pagos determinados valores não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares. O decreto em comento dispõe que os 

valores nela referidos serão pagos aos dependentes do titular e, somente 

em sua falta, deveria ser observada a ordem de vocação hereditária. 

Quanto ao saldo em conta vinculada ao PASEP não há dúvidas se destina 

integralmente ao autor, claramente dependente da falecida, o que, 

inclusive, foi por ela reconhecido em vida, por meio da escritura pública, 

bem como, pelo fato de ser beneficiário da pensão por morte decorrente 

do seu falecimento. Por outro lado, o saldo em conta corrente e a 

aplicação financeira levou este juízo a chamar a ascendente da falecida, 

na decisão proferida no id. 12612069. Ocorre que, o mesmo decreto já 

referido permite o levantamento em favor dos dependentes, em seu art. 

1º, inciso V, dos saldos de contas bancárias e fundos de investimento, 

desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) OTNs e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Como se 

percebe, os valores não ultrapassam o limite estabelecido pela lei, razão 

pela qual, deverá ser integralmente levantado em favor do dependente da 

falecida, afastando, assim, a legitimidade dos herdeiros. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 487, 

inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor de Marcos 

Siqueira do Nascimento, para levantamento dos valores depositados e 

seus rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta 

indicada nos autos ou fornecida, em 05 (cinco) dias. Intime-se Sebastiana 

Francisca da Cruz Anunciação do teor da presente sentença. Transitada 

em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021825-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender de direito. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015157-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021688-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059584 Nr: 50824-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TWMDL, SMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a manifestar, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1087385 Nr: 4908-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/0

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 182, redesigno a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 13 de março de 2019, às 14h30min.

Mantenho, no mais as disposições da decisão de fl. 179.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1014266 Nr: 29441-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNAF, GF, MBF, ADAFJ, SCAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 130, redesigno a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 13 de março de 2019, às 14h00min.

Mantenho, no mais as disposições da decisão de fl. 129.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1122653 Nr: 19902-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGMDA, PMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natasha Maia - OAB:

 Vistos.

 Constato por meio da petição e documentos acostados às fls. 136/141, 

que as partes teriam entabulado acordo e buscam sua homologação, com 

vistas à resolução do litígio.

 No entanto, de plano, verifico o descumprimento do que fora estabelecido 

entre as demandantes, haja vista que, na minuta de fls. 140/141, no ítem 

“a”, ficou bem claro que os termos da avença só seriam apresentadas em 

juízo para homologação, “mediante a juntada de cópia da transferência do 

veículo descrito no item 1”, o que não foi feito, já que não consta nos 

autos a transferência do referido bem.

 Ora, se a transferência do veículo para a parte credora é condição de 

validade do acordo, não há falar em homologação ante o seu 

descumprimento pelo devedor. Segundo consta, o acordo teria sido 

elaborado em 25 de setembro de 2018, embora o reconhecimento de 

firmas tenha ocorrido somente nos dias 19 e 23.10.2018. Aliás, consta do 

acordo que no mesmo momento de sua assinatura, também seria 

transferido o recibo (DUT) do veículo para a Sra. Pryscilla Costa Menacho 

(fl. 140, item 1). Portanto, vê-se de decorreu tempo sobejamente suficiente 

para cumprir tal obrigação. Assim, sem o devido cumprimento, é inócuo 

aportar ao Judiciário com requerimento de homologação.

 Portanto, indefiro os requerimentos de fls. 136/141.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075969 Nr: 57951-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRVMGD, EHVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:COORD AÇÕES COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE KAROLINE DORILEO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.153, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Processo nº. 57951-21.2015 – Código 1075969.

 Vistos.

 Em que pesem os argumentos do devedor, lançados às fls. 93/94, está 

claro na planilha de fls. 84/90, que foram abatidos os pagamentos por ele 

realizado nos autos, não havendo necessidade de remessa dos autos à 

contadoria judicial.

 Ademais, se discorda da planilha, o ônus passa a ser seu, de trazer o 

valor que considera escorreito.

 Assim, vejo que a manifestação do devedor tem cunho eminentemente 
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protelatório.

 Intime-se o executado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do valor devido, MAIS as prestações posteriores que 

estiverem vencidas, sob pena de prisão.

 Proceda-se o necessário para a imediata liberação dos valores 

depositados nos autos.

 Oficie-se à empregadora, para que proceda com o desconto da verba 

alimentar diretamente na folha de pagamento do devedor.

 Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035676-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE FERNANDES BALIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

orlando palaro (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1035676-56.2018.8.11.0041 Visto. Defiro a gratuidade processual ao 

Espólio, com a ressalva de que se for constatado no curso do processo 

que tem condições de arcar com as despesas processuais o benefício 

será revogado. Trata-se de ação de inventário na forma de arrolamento 

sumário proposta pela companheira e herdeiros de Orlando Palaro, em que 

informam que o acervo hereditário é composto da meação dos direitos de 

propriedade de um único imóvel, que os herdeiros pretendem ceder em 

favor da companheira supérstite. Incialmente, convém ressaltar que, 

tratando-se de sucessão de companheiro, em consonância com a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal (Recursos Extraordinários n. 646721 e 878694), devem 

ser aplicadas as mesmas regras previstas para as pessoas casadas pelo 

regime da comunhão parcial de bens, de modo que a ordem de sucessão 

a ser observada é a prevista no art. 1.829 do Código Civil. Dispõe o inciso 

II do art. 1.829 do Código Civil, que o cônjuge/companheiro supérstite deve 

concorrer na sucessão com os ascendentes do autor da herança. Porém, 

no caso posto, os genitores do inventariado declararam a intenção de 

ceder os direitos hereditários à requerente. No entanto, para validade da 

cessão de direitos hereditários, é necessária a lavratura de escritura 

pública (Código Civil, art. 1.793). Outrossim, verifica-se que a inicial não foi 

instruída com o instrumento de procuração da herdeira Luzia Aparecida 

Palaro. Além disso, foi informada a existência de débitos perante a 

Prefeitura Municipal de Cuiabá. Por fim, observa-se que a certidão de óbito 

informa que o inventariado deixou 5 (cinco) filhos. No entanto, apenas 

quatro foram arrolados na petição inicial. Diante do exposto, nomeio a 

requerente Adelice Fernandes Baliero para exercer a função de 

inventariante, independentemente de compromisso. Determino, outrossim, 

que seja emendada a petição inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, seja esclarecida a incongruência entre a informação contida na 

certidão de óbito e a quantidade de herdeiros arrolados na petição inicial, 

bem como, para que seja instruída com documentos indispensáveis para o 

processamento desta espécie de ação: a) escritura pública de cessão de 

direitos hereditários firmada pelos herdeiros em favor de Adelice 

Fernandes Baliero; b) procuração firmada pela herdeira Luzia Aparecida 

Palaro; c) certidão negativa de débitos emitida pela Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, relativa a “débitos em geral”, em nome do inventariado. 

Promova-se a consulta, via sistema BACENJUD, sobre a existência de 

valores depositados em contas bancárias do inventariado. Decorrido o 

prazo para emenda da petição inicial sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão para extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033935-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS ANJOS (REQUERENTE)

ALLAN JONNYS MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

KAMILA MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE MARTINS PEREIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA APARECIDA GARCIA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1033935-78.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário ajuizada pelo cônjuge e os herdeiros de Nilce Martins Pereira dos 

Anjos, todos maiores e capazes e que estão representados pelo mesmo 

advogado, o que evidencia a inexistência de litígio quanto ao inventário e a 

partilha de bens. 2. Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO o requerente Allan Jonnys Martins dos Anjos para 

exercer a função de inventariante, independentemente de compromisso 

(Cód. Proc. Civil, art. 660). 3. Considerando que não foram apresentados 

todos os documentos necessários para homologação da partilha, 

determino que a petição inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para juntada dos seguintes documentos imprescindíveis para o 

processamento desta ação: I) acordo de partilha; II) certidões negativas de 

débitos fiscais expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, pela 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso e Receita Federal do Brasil; III) certidão de inteiro 

teor das matrículas dos imóveis, atualizadas; IV) certidão de inexistência 

de testamento (CNJ, Prov. 56/2016). 4. Considerando que nas ações de 

inventário e arrolamento sumário é do espólio a responsabilidade de arcar 

com as despesas processuais e diante da existência de considerável 

acervo hereditário, indefiro a gratuidade processual, e determino que o 

recolhimento das custas e da taxa de distribuição seja efetuado antes da 

expedição dos formais de partilha (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 8º, 

parágrafo único). 5. Decorrido o prazo para emenda da petição inicial sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1043114-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNNE SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

DHIEGO DE MATOS RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1043114-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DHIEGO DE MATOS RIBAS, 

LORRAYNNE SOARES DE MORAES Visto. Trata-se de "ação de alteração 

de nome no registro civil", matéria que não está adstrita ao direito de 

família e sucessões, de modo que, a competência para seu 

processamento é das Varas Cíveis de Feitos Gerais, consoante o 

disposto na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria: “Art. 292. 

Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT." Diante do 

exposto, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo civil, declino a 

competência para as Varas Cíveis de Feitos Gerais. Redistribua-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043219-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. R. A. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANE COSTA SANTANA OAB - 038.729.871-19 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCA RIBEIRO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1043219-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BIANCA MANUELLA RIBEIRO 

ALVES COSTA REPRESENTANTE: MARY ANE COSTA SANTANA 

EXECUTADO: LUCA RIBEIRO ALVES Visto. Trata-se de cumprimento de 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica, distribuído por sorteio para esta Segunda Vara de Família e 

Sucessões. Com efeito, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de 

Processo Civil, abaixo transcrito, o juízo que decidiu a causa no primeiro 

grau de jurisdição é o competente para o processamento do pedido de 

cumprimento de sentença: "Art. 516. O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência 

originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - 

o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo." Nesse diapasão, está 

consolidada na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso que a competência para processamento de execução de 

alimentos é do juízo que proferir a sentença que estabeleceu a obrigação 

alimentar, conforme pode ser verificado nos seguintes julgados: 

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO 

TÍTULO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 516, II, CPC – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A competência para conhecer, processar e julgar ação 

de execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos do art. 516, 

inc. II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do 

exequente/alimentando, o que não ocorreu na espécie. D E C I S Ã O. 

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela MMª Juíza de 

Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher da Comarca de Rondonópolis em face da decisão proferida pelo 

MM. Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões da mesma Comarca, que nos 

autos da ação de execução de alimentos, declinou da competência 

reconhecendo o juízo suscitante como o foro competente para o 

processamento e julgamento da demanda, em razão da r. sentença que 

originou o título executivo judicial ter sido proferido naquele Juízo, 

conforme preceitua o art. 516, inc. II, do CPC. A douta magistrada 

suscitante assevera que a competência para processar e julgar o feito em 

questão é da 2ª Vara de Família e Sucessões, pois, a demanda não tem 

como objeto a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

inexistindo situação de risco e vulnerabilidade das partes, afastando a 

incidência da Lei n. 11.340/2006.Por sua vez, o MM. Juiz suscitado aduziu 

que a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher se dá pelo fato desta ter proferido o título judicial 

que fundamenta a ação de execução, cabendo a mesma solucionar o 

conflito apresentado na demanda, consoante exegese do art. 516, inc. II, 

do CPC.A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da 

Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 1931157), opinou pela 

procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara 

de Família e Sucessões de Rondonópolis.É o relatório.Decido.Cinge-se dos 

autos que a controvérsia consiste na verificação da competência para 

processar e julgar as questões inerentes à ação de execução de 

alimentos (processo n. 1008868-65.2017.8.11.0003) movida por Sofia 

Ramos Itacaramby, representada por sua genitora Marcia Fernanda 

Ramos, em face de Ionides do Nascimento Itacaramby, sob a alegação que 

o executado está inadimplente com o pagamento da verba alimentar fixada 

na ação de alimentos envolvendo as mesmas partes.O feito foi distribuído 

inicialmente ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, que determinou em 13.11.2017, a sua redistribuição para a 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

mesma Comarca, em razão da r. sentença que originou o título executivo 

judicial ter sido proferido naquele Juízo, conforme preceitua o art. 516, inc. 

II, do CPC (Id. 1569046 - pág. 29/30).Redistribuído a Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 

Rondonópolis em 19.01.2018, a douta magistrada suscitou o conflito 

negativo de competência, defendendo que a competência para processar 

e julgar o feito em questão é da 2ª Vara de Família e Sucessões, pois, a 

demanda não tem como objeto a prática de violência doméstica e familiar, 

inexistindo situação de risco e vulnerabilidade das partes, afastando a 

incidência da Lei n. 11.340/2006 (Id. 1569050). Pois bem. In casu, trata-se 

de ação de execução de alimentos, lastreada em título executivo judicial 

originado da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher da Comarca de Rondonópolis, conforme se observa da r. sentença 

de Id. 1569046 - pág. 13/16, que condenou Ionides do Nascimento 

Itacaramby a pagar alimentos definitivos em favor de sua filha menor Sofia 

Ramos Itacaramby. À vista disso, ressalvado os casos em que há 

alteração de domicílio do alimentando/exequente, o certo é que a 

competência para conhecer, processar e julgar ação de execução de 

alimentos deve ser imposta ao Juízo que os fixou, nos termos do art. 516, 

inc. II, do CPC, que é claro ao dispor, verbis:“Art. 516. O cumprimento de 

sentença efetuar-se-á perante:[...]II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição;” Dessa forma, é certo que este Tribunal tem 

resolvido vários conflitos de competência envolvendo lides semelhantes 

relativas à execução de alimentos, donde se tem optado pelo Juízo que 

decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, justamente em razão da 

regra processual apontada, salvo na hipótese de haver alteração de 

domicílio do alimentando/exequente, repiso, o que definitivamente não é o 

caso dos autos. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXEQUENTE/ALIMENTANDO QUE 

CONTINUA RESIDINDO NA COMARCA EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO 

DE ALIMENTOS – APLICAÇÃO DO ART. 575, II, CPC – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL 

– CONFLITO IMPROCEDENTE.A competência para conhecer, processar e 

julgar ação de execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos 

do art. 575, inc. II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do 

exequente/alimentando.” (CC n. 132.290/2013, 2ª Turma de Câm. Cív. 

Reunidas, minha relatoria, j. 05.12.2013 – negritei).“CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA 

DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO - ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (CC n. 167.766/2014, 1ª Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. 

Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 02.07.2015 – negritei). 

Na espécie, consoante bem anotado pelo d. magistrado do juízo suscitado 

“verificou-se que o título que fundamenta a ação de execução de 

alimentos foi formado perante o Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca” (Id. 1750055 - pág. 

02), atraindo para o referido juízo a competência para processar e julgar o 

feito executivo em questão, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, sendo 

esta competência funcional. Portanto, por estes termos e estribado 

nessas razões tenho que a competência para processar e julgar a ação 

de execução de alimentos (processo n. 1008868-65.2017.8.11.0003) deve 

ser imposta ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis. Posto isso, 

conheço do conflito e o JULGO IMPROCEDENTE." (Conflito de Competência 

nº 1000658-97.2018.8.11.0000 – CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

10/04/2018) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS – DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NA MESMA COMARCA DOS 

JUÍZOS EM CONFLITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE OS ESTABELECEU 

EM SENTENÇA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Embora o interesse do 

alimentando mereça preponderar, nenhuma relevância assume o domicílio 

estabelecido na mesma Comarca dos juízos em conflito, e assim, tanto 

pela via do Cumprimento, quanto da Execução, permanece hígida a 

competência do juízo que estabeleceu os Alimentos em Sentença.” (CC 

155081/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL 

DO JUÍZO SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do 

Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial 

processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide.” 

(CC 162699/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 

OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO - 

ARTIGO 575, II CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA 

EXEQUENDA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve 

ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do 

qual adveio o referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita 
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no art. 575, II do CPC.” (CC 167766/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015) Não 

obstante alguns dos referidos julgados façam referência ao CPC de 1973, 

importa observar que o seu entendimento permanece válido, haja vista que 

a norma do código revogado foi reprisada no art. 516, inciso II, do Código 

de Processo Civil de 2015. Vale dizer, ainda, que se trata de competência 

funcional, do juízo, portanto, de natureza absoluta, que não pode ser 

alterada ou prorrogada em razão da modificação do estado de fato ou de 

direito (CPC, art. 43). Diante do exposto, com fundamento no art. 516, 

inciso II, do Código de Processo Civil, declino a competência para o 

processamento desta ação e, em consequência, determino que este 

processo seja redistribuído para o ilustre Juízo da Primeira Vara de 

Violência Doméstica e Familiar desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036644-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA PASCHOIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE SCHEIFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1036644-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: TASSIA PASCHOIOTTO 

REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE SCHEIFER Processo n. 

1036644-86.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta por Tássia Paschoiotto Scheifer em razão do falecimento de seu 

cônjuge Carlos Henrique Paschoiotto Scheifer. 2. Nos termos do art. 617, 

inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante a requerente 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta 

Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função, sob pena de remoção. 3. Prestado o compromisso, a 

inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as 

primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação 

dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de 

Processo Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) certidões 

atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidão de óbito 

do genitor do inventariado; c) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pela Prefeitura Municipal, pelo Estado de Mato Grosso (conjunta 

SEFAZ/PGE) e da Receita Federal; d) certidão de inexistência de 

testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja litígio quanto à 

partilha, no prazo para as primeiras declarações, observados os 

requisitos legais, a inventariante poderá requerer a conversão do 

inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659), mediante a 

apresentação dos documentos acima relacionados, de acordo de partilha 

e instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 6. Defiro ao Espólio 

a gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado no 

curso do processo que possuí condições de arcar com as despesas 

processuais, o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040413-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE MOURA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENID DE MOURA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelos 

documentos acostados, defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a 

requerente Tereza de Moura Alves como curadora provisória, mediante 

compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer perante 

este Juízo no dia ---07 de março de 2019, às 13h30min para ser 

entrevistado. Após a audiência, poderá o requerido impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se o requerido encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Sem prejuízo a deliberação supra, venha aos 

autos, Instrumento de Procuração devidamente atualizado. Cite-se 

mediante as cautelas e advertências legais. Notifique-se o Ministério 

Público. Sirva cópia da presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011287-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN DE ALMEIDA PONCE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Na petição com id. 16749607, o inventariante informa que ainda 

restam valores depositados nas contas do inventariado, no Banco do 

Brasil e na Caixa Econômica Federal, de modo que, pede novo bloqueio. 

Ainda, informa que o valor levantado para recolhimento do ITCD foi 

insuficiente, sendo necessário o levantamento do valor complementar de 

R$ 3.925,81. Sobre o valores que ainda estão nas contas do inventariado, 

possivelmente não serão bloqueados pelo sistema BACENJUD, haja vista 

que a primeira tentativa foi inexitosa. Ademais, não há necessidade de se 

transferir os valores para a Conta de Depósitos Judiciais, visto que 

poderão ser sacados pelos próprios herdeiros, diretamente nos referidos 

bancos, mediante alvará, após a comprovação do recolhimento do ITCD. 

Diante do exposto, defiro parcialmente o requerimento formulado na 

petição com id. 16749607, para autorizar a transferência do valor de R$ 

3.925,81, da Conta de Depósitos Judiciais para a conta do inventariante, 

informada na petição com id. 10270017. Após emitido o alvará, aguarde-se 

pelo prazo de 20 (vinte) dias, a comprovação do recolhimento do ITCD. 

Com o comprovante de recolhimento juntado ao processo, dê-se vista à 

Procuradoria-Geral do Estado. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011537-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUXILIADORA CALDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011537-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIA AUXILIADORA 

CALDAS Vistos. Defiro o requerimento retro. Expeça-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034845-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. H. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1034845-42.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Alimentos, Guarda, Regime de Bens 

Entre os Cônjuges]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: SUZANA MACHADO HENRIQUE BRANCO Endereço: RUA 

LINDOMAR JAIRO DOS SANTOS, 342, JARDIM RENASCER, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78061-352 POLO PASSIVO: Nome: FABIO HENRIQUE BRANCO 

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 164, Edifício Costa Brava, apto 1102, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-120 INTIMANDO(A): REQUERIDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª 

VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 24/01/2019 Hora: 16:00 CUIABÁ, 14 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038647-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. Z. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA OAB - MT15769/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (RÉU)

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. 1038647-14.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Exoneração]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL 

Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ATHILIO DINNEY ZANELLA DA 

SILVA Endereço: RUA MARECHAL ANTÔNIO ANÍBAL DA MOTTA, 299, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-268 POLO PASSIVO: 

Nome: CLAUDINEI DA SILVA Endereço: RUA MARECHAL ANTÔNIO 

ANÍBAL DA MOTTA, 299, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-268 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar ciência da Sentença ID 16675599, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CUIABÁ, 14 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: 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 DA PARTE AUTORA para, dar ciência da Certidão/Diligência 

ID 16974803 e manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CUIABÁ, 14 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: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043266-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. A. O. (RÉU)

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. 1043266-84.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

213.315,48 ESPÉCIE: [Alimentos]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: POLIANA RUBIA DA SILVA OJEDA Endereço: RUA 

CÁCERES, 129, RESIDENCIAL LAGOA AZUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78087-020 POLO PASSIVO: Nome: JOAO ALEXANDRE DE ANDRADE 

OJEDA Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 6944, - LADO 

ÍMPAR, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-505 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: 

13/03/2019 Hora: 16:00 DECISÃO: ID 17059867 CUIABÁ, 14 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001709-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO DE MOURA OAB - MT21516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. D. A. (RÉU)

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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1001709-20.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

3.378,30 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA CARLOS MENDES Endereço: 

RUA COMODORO, QD 97 LOTE 18, DOUTOR FÁBIO LEITE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78052-045 POLO PASSIVO: Nome: RENATO NEVES DE ALMEIDA 

Endereço: RUA ARAGUARINA, 177, (93) 3523-2822, PRAINHA, 

SANTARÉM - PA - CEP: 68005-200 INTIMANDO(A):REQUERENTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como para tomar ciência e impugnar a CONTESTAÇÃO apresentada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO 

- 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 28/03/2019 Hora: 16:00 DECISÃO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1001709-20.2018.8.11.0041 – PJe – Alimentos Finalidade: Conciliação, 

instrução e julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 11 de dezembro de 

2018, às 14:00 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias 

de Souza Requerente: - Yasmin Carlos de Almeida, representado por 

Alessandra Carlos Mendes, RG: 5593052 PC/PA, CPF: 862.308.832-87 

Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

conciliação, em razão da ausência do Requerido, o qual não foi citado e 

intimado, conforme certidão de id. 15703605. Presente a representante da 

Autora. Embora ausente o patrono da Autora, o mesmo, através da 

petição de id. 16843248 requereu a redesignação desta audiência e, 

ainda, a citação do requerido através de edital. Deste modo, encaminho os 

autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada às 14:34 

horas) Deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... 

Acolho o pedido formulado pelo douto patrono da Autora e determino a 

citação do Requerido, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos 

termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela parte 

Autora (art. 344 do CPC). Intime-o, pelo mesmo edital, do inteiro teor da 

ação e da decisão que arbitrou alimentos provisórios no valor de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo, inclusive sobre o 13º salário e verbas 

rescisórias, quando houver, e o adimplemento por parte do Requerido, 

cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago mediante 

desconto em folha de pagamento e depositado na conta bancária indicada 

nos autos, e ainda, para comparecer na audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento, a qual redesigno para o dia 

28/03/2019 às 16:00 horas, acompanhado de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio deposito de rol, importando a sua ausência 

em confissão e revelia. Na audiência se não houver acordo, poderá o 

Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação de 

sentença. Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deverá 

ser certificado, fica desde já decretada a revelia do Requerido e nos 
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termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe 

Curador Especial o d. Defensor Público Dr. Emídio de Almeida Rios, a quem 

se dará vista dos autos para os fins de direito pelo prazo legal e deverá 

ser intimado para comparecer na audiência acima redesignada. Saindo 

intimada a representante legal da Autora para comparecer na audiência 

acompanhada das provas que pretendem produzir e ciente de que sua 

ausência importará na extinção e arquivamento do processo. Intime-se o 

douto patrono da Autora para comparecer na audiência acompanhado das 

provas que pretende produzir; cientificando-o de que a ausência da parte 

autora importará na extinção e arquivamento do processo. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 11/12/2018 

18:36:40 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAGYVWXSBG ID do documento: 

16884851 PJEDAGYVWXSBG. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 14 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: 1022018-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1022018-62.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

2.118.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Regime de Bens Entre os 

Cônjuges, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

PAULO HENRIQUE DE SOUZA CASTRO Endereço: RUA DO CAFÉ, 252, 

RESIDENCIAL BOSQUE DOS BURITIS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74471-150 

POLO PASSIVO: Nome: ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: 

RUA CORSINO AMARANTE, 1271, Apto 1301, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-390 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, realizando o recolhimento da taxa de diligência do oficial de justiça, 

para fins de citação da parte Requerida. CUIABÁ, 14 de dezembro de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima (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: 1001928-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GOULART PUPPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001928-33.2018.8.11.0041 Ação: 

Execução de Título Extrajudicial Vistos, etc... Da análise dos autos 

verifica-se, Id 16777346, a exequente estaria pretendendo a execução de 

título extrajudicial em relação a “quantia certa” e “obrigação de fazer”. 

Assim sendo, é necessário que a exequente esclareça/adeque a sua 

pretensão, emendando a inicial, mormente quanto ao rito pretendido. Aliás, 

assim determino, tendo em vista que de acordo com a legislação e 

jurisprudência, não é possível a cumulação de ritos (obrigação de fazer e 

quantia certa). A propósito, neste sentido, vejamos, por oportuno, o que 

se extrai da jurisprudência: “...Consoante a inteligência do art. 780 do 

NCPC é possível a cumulação de execuções, desde que haja identidade 

de partes e do procedimento a ser adotado. Na hipótese, descabida a 

execução concomitante de obrigação de fazer e de obrigação de pagar 

quantia, porquanto distintos os procedimentos que as regem. Apelo 

provido. Unânime.” (Apelação Cível Nº 70073275331, Vigésima Câmara 

Cível, TJRS, Julgado em 17/05/2017) Ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE QUANTIA CERTA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 247 de 521



CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DA 

ESCRITURA PÚBLICA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RITOS INCOMPATÍVEIS. MATÉRIA DE 

EMBARGOS DO DEVEDOR. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO." 

(Agravo de Instrumento Nº 70045283603, TJRS, Julgado em 06/10/2011) 

Ante o exposto, intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de 

quinze dias, quanto à necessidade de emenda da inicial, no ponto acima 

enfocado, sob pena de extinção e arquivamento em caso de inércia, art. 

321, do Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116028 Nr: 17037-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHCDA, JCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a conforme determinado ás fls. 62, no prazo de 

cinco dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030676-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. A. (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 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1030676-75.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO PAULO DA SILVA Endereço: RUA VINTE E OITO, 13, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-140 POLO PASSIVO: Nome: sueli cristina de 

almeida Endereço: Rua 12, cd 21, casa 3, bairro Bela Vista, Cuiabá MT 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

06/02/2019 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. DESPACHO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de 

Audiência Autos n. 1030676-75.2018.8.11.0041 – PJe – Divórcio Litigioso 

Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: Cuiabá, 09 de novembro de 

2018, às 15:30 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias 

de Souza Requerente: - João Paulo da Silva, RG: 0585430-0 sEsp/mt, CPF: 

329.052.541-49 Advogado: - Pedro Paulo Nogueira Nicolino, OAB/MT 

8941/O Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

conciliação, em razão da ausência da Requerida, a qual não foi citada e 

intimada, conforme certidão de id. 16411107. Presente o Autor e seu 

advogado. O patrono do Requerente pugnou pelo cumprimento do 

mandado, preferencialmente, fora do horário comercial e aos finais de 

semana. Requereu, ainda, caso a certidão do referido mandado volte 

negativo, seja a Requerida citada por edital. Deste modo, encaminho os 

autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada às 15:39 

horas) deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... 

Redesigno audiência de conciliação para o dia 06/02/2019 às 14:30 horas, 

saindo o Autor e seu douto patrono intimados para comparecerem e ciente 

que o não comparecimento importará na extinção e arquivamento do 

processo. Cite-se e Intime-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 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 pelo autor (artigo 344 do CPC). Deve o Oficial da diligência 

utilizar das regras dispostas no art. 212, §2º, do CPC. Observando que o 

mandado deverá ser cumprido, preferencialmente, fora do horário 

comercial e aos finais de semana. Quanto ao pedido de citação da 

Requerida por edital, aguarde-se o cumprimento do mandado. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu ____________ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 09/11/2018 

18:17:08 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWBJBZSSS ID do documento: 

16447724 PJEDAWBJBZSSS 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, EVA MARIA DE CAMPOS, digitei. CUIABÁ, 14 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043375-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAY SOUZA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SADRAQUE MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1043375-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade 

da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de pedido 

de Cumprimento de Sentença proposto por R.S. de O., representada por 

sua mãe Elienay Souza Siqueira de Oliveira, em face de Daniel Sadraque 

Marques de Oliveira, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese de que o Executado, por meio de decisão judicial, ficou obrigado 

ao pagamento de alimentos em favor da Exequente no valor de 30% (trinta 

por cento) de sua remuneração liquida. Informa quem 04/12/2014 foi 

encaminhado por este Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões oficio diretamente ao chefe do departamento financeiro da 

empresa Pontual Distribuidora de Medicamentos para que procedesse aos 

descontos mensais na folha de pagamento do Executado, o qual foi 

efetuado até o dia da demissão do mesmo na referida empresa, datada em 

18/04/2018. Esclarece que a Exequente teve conhecimento que o 

Executado havia ajuizado ação trabalhista contra seu ex empregador e 

que os fundamentos da referida ação teriam se dado devido a empresa 

não ter acertado corretamente as suas verbas rescisórias. Obteve, ainda, 

a informação, de que o Executado fraudava os seus holerites junto a 

empresa em que trabalhava, para que o mesmo pagasse a pensão 

alimentícia no valor a menor do que o acordado. Diante disso, a Exequente 

conferiu a veracidade das informações e descobriu que tramita na vara 

única do trabalho da comarca de Colider/MT o processo nº 

0000559-37.2018.5.23.0041, no qual figura como reclamante o Executado 

e como reclamada a empresa Pontual Distribuidora de Medicamentos. 

Teve, também, conhecimento de que o ganho real do Executado perfazia a 

média de R$ 14.114,72 (quatorze mil cento quatorze reais e setenta dois 

centavos) mensais e que os valores lançados nos holerites foram 

vinculados de forma fictícia com o intuito de omitir a renda e não pagar os 

alimentos corretamente. Diante disso, entende a Exequente que faz jus a 

diferença não paga pelo Executado no período em que fora determinado 

os descontos até a sua demissão. Assim, pleiteia, em sede liminar, que se 

oficie a empresa Pontual Distribuidora de Medicamentos para que 

suspenda os pagamentos em favor do Executado, em razão do acordo 

entabulado na aludida ação trabalhista e efetue a sustação dos cheques 

pós-datado por ordem judicial até a quantia devida nesta execução. 

Requereu, ainda, que referida empresa deposite os valores nos seus 

respectivos vencimentos em juízo junto à conta única do Tribunal de 

Justiça. Instruiu o pedido com documentos. É o relato necessário. Decido. 

Registra-se, primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi 

recepcionado pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 

294 a 311 sob o nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não 

se tratando de uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria 

antecipação da decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, 

pressupõe existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito reclamado pelo Requerente e, ainda assim, se houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 

300 do CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada 

alguma das hipóteses do art. 311 do CPC. No caso em exame, diante da 

natureza alimentar do crédito da Exequente, tem-se como possível a 

medida pleiteada, a qual não extrapola em absoluto o poder geral de 

cautela do magistrado. Aliás, neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM 

PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. Em que pese o 

executado nem sequer tenha sido citado na ação de execução de 

alimentos, adequada a medida acautelatória de bloqueio de valores 

perante a Justiça de Trabalho, a fim de assegurar o alegado crédito 

alimentar, em face da sua natureza. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70064226210, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 18/06/2015) 

Assim, considerando a probabilidade de frustação do cumprimento de 

sentença e o perigo de dano, diante da urgência, e com fundamento, 

ainda, no artigo 799, VIII, do CPC., defiro o pedido de Id n. 17019164, pág. 

11, letra “b”, e determino que a empresa Pontual Distribuidora de 

Medicamentos suspenda os pagamentos dos valores em favor do 

Executado e efetue a sustação dos cheques pós datados, devendo para 

tanto, os valores a serem pagos em favor do Executado, até o montante 

de R$ 156.777,73 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e 

sete reais e setenta e três centavos), serem transferidos ao 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, agência n. 

3834, Banco do Brasil, para que sejam vinculados a este processo, até 

ulterior liberação. Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis - MT para intimação da empresa Pontual Distribuidora de 

Medicamentos, para as providências acima determinadas, com urgência. 

Oficie, também, ao Juízo da Vara Única do Trabalho da Comarca de 

Colíder/MT comunicando da presente decisão no processo de n. 

0000559-37.2018.5.23.0041. Intime-se a Exequente, através de seu d. 

patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, além do documento de Id n. 

17020130, instruir os autos com cópia da sentença que fixou os 

alimentos/título judicial na ação de código n. 760245. Em seguida, de 

acordo com os artigos 523 e 513 § 2º do CPC, determino que intime-se o 

devedor/executado - na pessoa do advogado, se constituído, via DJe; por 

AR se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído ou ainda por edital, se revel na fase de conhecimento – “para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver” (art. 523, caput, CPC). Não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima referido, haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de 

honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, 

atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no 

prazo previsto no caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). 

Consigne-se no mandado que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Ressalto, ainda, por oportuno 

que de acordo com o § 2º do art. 212 do CPC: “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.” Após, cumpridas 

as determinações supra, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações/providências. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005705-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENAN OLIVEIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OLIVEIRA COELHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1005705-26.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, proposta por Carlos Renan Oliveira Coelho, em 

desfavor de Carlos Oliveira Coelho, todos devidamente qualificados nos 

autos, sob os argumentos apostos na inicial, Id n. 12092284. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários á propositura da ação. O 

Exequente informou, através da petição de Id n. 15174433, que o 

Executado pagou o valor de R$ 4.293,00 (quatro mil duzentos e noventa e 

três reais), quitando, assim, todos os débitos cobrados na inicial, bem 

como os demais que venceram no curso do processo, até o mês de 

agosto de 2018. Diante disso, requereu a homologação por sentença para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com o consequente 

arquivamento definitivo da presente execução. O Executado apresentou 

petição, Id n. 15223865, acompanhada de documentos, na qual requer a 

exoneração do pagamento dos alimentos em favor do Exequente. Relatei. 

Fundamento e decido. Primeiramente, quanto ao pedido constante na 

petição juntada pelo Executado, não há como acolher tal pretensão, uma 

vez que a obrigação alimentar reconhecida em acordo homologado 

judicialmente só poderá ser revisada/extinta por meio de ação judicial 

própria a ser distribuída, razão pela qual, indefiro o pedido. No mais, 

considerando o adimplemento da dívida conforme informado pelo 

Exequente, impõe-se a extinção do presente, consoante preceitua o art. 

924, II do CPC: “Art. 924 – Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita”. Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a 

obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o 

cumprimento de sentença, em relação ao quantum executado nesta 

oportunidade, para os fins do art. 925, do CPC. Sem custas nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

providenciando-se as baixas necessárias e, após, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011010-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAFILLA TERCYA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO PIRES DE LIMA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - 603.855.611-72 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1011010-88.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio c/c partilha e guarda de menor. Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Divórcio c/c partilha e guarda de menor, ajuizada por Táfilla Tércya de 

Figueiredo Siqueira e Mauricio Pires de Lima Siqueira, todos qualificados 

nos autos, sob os argumentos apostos na inicial (Id n. 12903825). 

Instruíram o pedido com os documentos necessários a propositura da 

ação. Intimados, os Requerentes procedeream a emenda a inicial 

atribuindo valor aos bens e o correto valor a causa, Id n. 12970727. 

Parecer ministerial acostado sob o Id n. 15245584. Os Requerentes 

informaram nos autos que reataram o casamento e requereram a extinção 

do feito sem julgamento do mérito, Id n. 16463291. Relatei. Fundamento e 

decido. Diante do acima relatado, a ação perde sua finalidade. Assim, 

impõe-se a extinção do processo, a teor do que preceitua o art. 485, VIII, 

do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, homologo a desistência e 

com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e JULGO 

EXTINTO o presente feito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações 

e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013487-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON VIEIRA MASCARENHAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEALCIR ALVES DA SILVA ZORZETTI (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1013487-84.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Danos Materiais e 

Danos Morais com pedido de tutela antecipada Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Danos 

Materiais e Danos Morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

Hudson Vieira Mascarenhas, em face de Clealcir Alves da Silva Zorzetti, 

todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial (Id n. 

13264538). Intimado o Requerente para instruir o pedido com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil, este informou que as partes 

reconciliaram e requereu a desistência da ação, Id n. 15473773. Relatei. 

Fundamento e decido. Considerando o acima relatado, a ação perde sua 

finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do que 

preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036424-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSA LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1036424-25.2017.8.11.0041. Ação: 

Execução de Alimentos Vistos, etc... Trata-se de Ação de Execução de 

Alimentos, ajuizada por Lucia Rosa Lara, em face de José Ferreira da 

Silva, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial 

(Id n. 10943552). Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. O Executado apresentou manifestação, Id n. 

12966899, acompanhada de documentos. A Exequente informou que não 

possui mais interesse no prosseguimento do feito e requereu sua 

extinção, Id n. 13145288. Intimado, o Executado informou que já efetuou 

todos os pagamentos devidos, conforme comprovantes já acostados nos 

autos, bem como manifestou sua concordância com o pedido da 

Exequente, requerendo a extinção do feito do feito, Id n. 15251706. 

Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima relatado, a ação perde sua 

finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do que 

preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO o presente feito. Sem custas nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações e 

baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020841-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZEFERINO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1020841-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Andreia Zeferino Cordeiro, qualificada na 

inicial, objetivando o levantamento dos valores que se encontram em conta 

bancária de titularidade de sua falecida mãe Marilene Zeferino Cordeiro. O 

pedido foi instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação. Por decisão, Id n. 15313810, foi determinada a exclusão do Banco 

Cooperativo Sicredi S/A do polo passivo da ação. Extrato de valores 

obtido através de pesquisa via BacenJud, Id n. 15807746. A Requerente, 

através da petição de Id n. 15934562, informou que o valor que pretendia 

levantar é referente à cota capital e por isso não fica vinculado à conta 

bancária dos clientes e que a instituição bancária já depositou o valor em 

sua conta. Diante disso, requereu a desistência da ação e a extinção do 

processo sem resolução do mérito. Todavia, após ser intimada para 

manifestar sobre o extrato de Id n. 15807746, a Requerente requereu 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados 

nas contas bancárias da falecida, Id n. 16651206. Relatei. Fundamento e 

decido. Antes de tudo oportuno consignar que o alvará tem o sentido de 

autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao 

interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do 

instrumento. Outrossim, o pedido pode ser deferido mediante simples 

alvará judicial, uma vez que da análise dos autos, constata-se que a 

Requerente possui legitimidade para postular o levantamento dos valores 

deixados por sua falecida mãe. Pelo exposto e mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido formulado na ação e acolho a pretensão da 

Requerente, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

a fim de autorizar a expedição de alvará, para viabilizar o 

levantamento/saque dos valores devidos à sua falecida mãe que se 

encontram depositados junto às instituições bancárias indicadas no Id n. 

15807746, com os acréscimos que houver. Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia e nenhum prejuízo ao imediato 

cumprimento desta decisão. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Após, decorrido o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034903-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUMIRANDA BATISTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1034903-45.2017.8.11.0041. Ação: 

Execução de Alimentos Vistos, etc... Trata-se de Ação de Execução de 

Alimentos, ajuizada por Claumiranda Batista Lima, em face de Carlos 

Alberto Pereira Lima, todos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial (Id n. 10729628). Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. O Executado foi intimado, Id n. 

1 3 7 1 6 3 3 1 ,  e  a p r e s e n t o u  j u s t i f i c a t i v a ,  I d  n . 

13805582/13805584/13805586/13805581, acompanhada de documentos. 

A Exequente, através da petição de Id n. 14469412, requereu, em razão 

do pagamento parcial do débito, bem como em virtude de tratativas diretas 

com o Executado, vindo este a se comprometer em efetuar o pagamento 

das diferenças relacionadas a pensão alimentícia e para fins de fazer 

cessar os desgastes emocionais e aborrecimentos, a desistência da 

ação. O Executado concordou com o pedido de extinção do feito, Id n. 

15636247. Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima relatado, a ação 

perde sua finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do 

que preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO o presente feito. Sem custas nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações e 

baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146315 Nr: 30120-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(... )Intime-se a requerente, na 

pessoa do seu patrono, via DJE para manifestar nos autos em relação às 

informacões apresentadas (fls. 40), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805775 Nr: 12239-76.2013.811.0041

 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: MARGARETE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DA 

BOAVENTURA DOS SANTOS, GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALZIRA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação de RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 

patrono da parte interessada na confecção de documentos diversos, para 

em 5 dias, comparecer em cartório acompanhada da parte, se for o caso, 

e retirar documento expedido nos autos, ou recolher as custas de sua 

confecção se for o caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao 

arquivo, se for o caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 442280 Nr: 18403-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA NASSER DE ALBUQUERQUE VIANNA, 

FLAVIA NASSER DE ALBUQUERQUE MASOTTI, ADRIANA CRISTINA 

MASOTTI, FLÁVIO MASOTTI JUNIOR, FÁBIO NASSER DE ALBUQUERQUE 

MASOTTI, CESAR HENRIQUE MASOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLÁVIO MASOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - 

OAB:6896/MT, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA - OAB:19016/PR, FERNANDO AUGUSTO 

DIAS - OAB:46.529/PR, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, JOSÉ ROBERTO GAZOLA - 

OAB:OAB/PR 24.827, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT, 

Sérgio Luiz Cassidori Padial - OAB:24.112 -PR, WAGNER PETER 

KRAINER JOSÉ - OAB:19.060/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925

 Vistos, etc.

Código nº 442280.

Diante da inexistência de transferência dos valores do alvará nº 

342750-1/2017, para conta do autorizado Flavio Masotti, determino que se 
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oficie à Conta Judicial do Poder Judiciário, remetendo-lhe cópia do alvará, 

para que informe a este juízo ontem estão os valores, uma vez que no 

campo status contem a palavra “processando”.

Determino que seja vinculando a estes autos devidamente atualizados, 

remetendo-nos extrato atualizado, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, de 14 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367459 Nr: 5309-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. E. A. A., SOLANGE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO AMORIM DE SOUZA

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOLANGE DE ARRUDA, Cpf: 

02416712136, Rg: 1.631.663-0, Filiação: Davina de Arruda, data de 

nascimento: 15/06/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregada, Telefone 3646-8335. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar 

quanto ao interesse no prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de alimentos interposta por Solange 

de Arruda em desfavor de Carlos Antonio Amorim Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 367459.Determino o 

cadastramento do executado no Sistema Nacional BNMP ( Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisão) junto ao CNJ.Após, determino a intimação 

pessoal da parte autora para manifestar quanto ao interesse no 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, determino desde 

jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado 

da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por fim 

conclusos.Cumpra-se100Cuiabá, 04 de outubro de 2018.Luís Fernando 

Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723133 Nr: 18717-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL BRUNO COSMOS DE SOUZA, SAMUEL 

JUNIOR COSMOS DE SOUZA, MARCIA COSMOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS LEME DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162, PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665, FACULDADE AFIRMATIVO - OAB:NPJ

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA COSMOS NASCIMENTO, Cpf: 

98248979172, Rg: 1535149, brasileiro(a), solteiro(a), desempregada. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de alimentos interposta por Marcia 

Cosmos Nascimento em desfavor de Josias Leme de Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 723133.Determino a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos.Cumpra-seCuiabá, 23 de julho de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720663 Nr: 16100-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADM, WADM, DEOLINDA ALMEIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE MOREAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEOLINDA ALMEIDA GOMES, Cpf: 

97387177104, Rg: 1194682-2, Filiação: Olimpia Almeida Gomes, data de 

nascimento: 03/08/1975, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

Telefone 9204-2923. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de prestação alimentícia interposta 

por Deolinda Almeida Gomes em desfavor de Odair de Moraes Rosa.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846354 Nr: 49972-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVAS, JDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10.928

 INTIMAR a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036657 Nr: 39898-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IBADSN, LARISSA DOS SANTOS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULLIVAN PINTO NAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LARISSA DOS SANTOS GUEDES, Cpf: 

06004901148, Rg: 1.941.329, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos interposta por Larissa dos Santos 

Guedes da Silva em face de Sullivan Pinto Navarros.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1036657Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 760994 Nr: 13398-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY PINHEIRO DA SILVA, JULIO CESAR DA SILVA, 

JACY PINHEIRO DA SILVA, JUNIOR PINHEIRO DA SILVA, JANICE PINHEIRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 760994.

Certifique-se senhor gestor qunta resposta o oficio de fls. 77.

Após, intime-se a requerente, na pessoa do patrono, via DJE, para 

manifestar nos autos em relação as informações apresentados, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 919586 Nr: 43162-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA MARIA AZEREDO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FABRINI - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 919586.

Intime-se as requerentes, na pessoa do patrono, via DJE, para manifestar 

nos autos em relação as informações apresentados (fls. 54), no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 976690 Nr: 12499-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO DA SILVA, TEREZA CRISTINA DA 

SILVA, ANDRÉA FERNANDA FERREIRA DA SILVA, DEBORA REGINA 

FERREIRA DA SILVA

 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:

 Vistos, etc.

Alvará.

Código nº 976690.

Determino que seja oficiado novamente a Caixa Econômica Federal 

requisitando informações de valores referente ao PIS/FGTS, ambos em 

nome da falecida senhora DULCE MARIA DA SILVA (CPF nº 

178.932.591-91), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de crime de 

desobediência.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018643-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

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 : 

1018643-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE 

FAMILIA DE CUIABÁ MT REQUERIDO: RICARDO AUGUSTO ASCHAR 

BUFFULIM Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

referente ao espolio de BOLIVAR BUFULIN. Nos autos principais, 

associados a este, sob o nº1031779-54.2017.8.11.0041, houve sentença 

de homologando o acorda entabulados entre as partes. Deste modo, 

denota - se não haver interesse quanto ao prosseguimento do presente 

feito ante o acordo das partes e julgamento do inventário, nos autos em 

apenso. O art. 485 inciso VI, do Código de Processo Civil, assim dispõe: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual (...). Assim sendo, JULGO 

EXTINTO sem resolução do mérito o presente feito, com fulcro no artigo 

485, IV, do CPC, visto que nos autos principais, houve acordo entre as 

partes, não havendo mais interesse processual para a continuação da 

tramitação do presente feito. Sem custas. Transitado em Julgado certifique 

– se e remeta – se ao arquivo, procedendo – se as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042356-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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S. V. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (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 1042356-57.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16946131, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 14/03/2019, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042795-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. C. (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 1042795-68.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16947190, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21/03/2019, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 14 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: 1020517-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. C. D. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - 627.435.201-59 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. B. R. (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 

17086053, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015957-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA VALERIO OAB - SC45867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIVALDO DAMIÃO DELUQUE FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. S. F. (REPRESENTADO)

 

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 

17053994, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036701-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO RAMOS SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BEATRIZ SANGALETTI LAVRATTI OAB - PR18646 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA SCHNEIDER (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 

17050309, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030704-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. P. (REQUERENTE)

S. S. C. T. D. P. (REQUERENTE)

R. S. C. T. D. P. (REQUERENTE)

M. S. C. T. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. P. (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 1030704-43.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16987575, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/03/2019, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038477-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038477-42.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16952869, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21/03/2019, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 
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2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019101-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

VILMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CORNELIO FRANCISCO DE ARRUDA (INVENTARIADO)

ESPOLIO DE EDELTRUDES PAULINA DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 1019101-07.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico 

que a inventariante vindicou pela designação de audiência de tentativa de 

conciliação, ID. 15895346. Desta feita, considerando que é incumbência do 

magistrado tentar conciliar as partes há qualquer momento, bem assim 

tendo em vista que fora sinalizada a possível conciliação dos herdeiros no 

que atine a forma de partilha do único bem inventariado, com fulcro no §3º 

do art. 3º do CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 21 de 

março de 2019, às 13h40min, por ausência de data anterior na pauta. 

Intimem-se as partes através da causídica constituída nos autos, devendo 

o herdeiro TOMÉ DE ARRUDA ser intimado pessoalmente. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019101-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

VILMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CORNELIO FRANCISCO DE ARRUDA (INVENTARIADO)

ESPOLIO DE EDELTRUDES PAULINA DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019101-07.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das herdeiras MARIA JOSÉ e VILMA, através 

de seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 

16967411, bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 21/03/2019, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029966-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO(A))

WILLIAM GABRIEL DE ASSIS BRAGA OAB - MT24734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. L. 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 1029966-55.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 17048303, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21/03/2019, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1029475-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

CELINA OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

MACIMIANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

ENEDINO MARIO DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

xxx (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. 1029475-48.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial de ID. 16900506. Por conseguinte, proceda-se com a tentativa de 

bloqueio, conforme determinado da decisão de ID. 16900506, acostando o 

extrato à presente. No mais, cumpra-se, integralmente, a decisão outrora 

exarada. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1043584-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA APARECIDA LIMA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FIRMINO SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043584-67.2018.8.11.0041 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 

17057669 - "(...) 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 17049182, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Joana Aparecida Lima Santana e Milton Firmino 

Santana, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Joana Aparecida 

Lima, 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, 14 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043003-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

NILSON PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

EZEQUIEL FERREIRA DOS ANJOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043003-52.2018.8.11.0041 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 

17102888 - "VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de Abertura de Inventário 

interposto por Ezequiel Ferreira dos Anjos Neto, em razão dos bens 

deixados por Jocilia Pereira de Souza. Pretende o interessado a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, 

a capacidade financeira do espólio e não do requerente, do inventariante 

ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) à causa, que será oportunamente revisto por 

este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos bens 

deixados pela extinta, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de 

gratuidade para após a apresentação das primeiras declarações, bem 

assim quanto ao exame do valor da causa e a forma como se processará 

a presente. Prosseguindo, nos termos do art. 617 do CPC/2015, nomeio o 

companheiro da de cujus Ezequiel Ferreira dos Anjos Neto como 

inventariante, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 

do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, deverão 

ser apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas 

Públicas Federal (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso) e 

Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o 

comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado 

da GIA-ITCD, todos em nome da falecida, e, certidão de inexistência de 

testamento deixado pela extinta, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 

do CNJ. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1261423 Nr: 24866-73.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDP, BMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 24866-73.2017 (Cód.1261423)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a juntada do endereço atualizado da requerida e, 

prosseguindo com o trâmite processual, redesigno o ato para o dia 21 de 

março de 2019, às 15h40min, por ausência de data anterior na pauta.

Em decorrência, expeça-se novo mandado de citação e intimação à 

requerida, no endereço constante à fl.39.

 Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fl.31/32, notadamente, no que 

atine a realização do estudo psicossocial.

 Sem prejuízo, assinalo, que não sobrevindo acordo na audiência supra, 

nos termos do artigo 761 do CPC/2015, intime-se a curadora para 

contestar a arguição no prazo de 5 (cinco) dias, no endereço informado à 

fl.39.

Após, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal e, 

na sequência, manifeste-se o Ministério Público.

 No que atine o interditado, diante da colidência de interesses, nos termos 

do artigo 72, inciso I e parágrafo único, do CPC/2015, nomeio para exercer 

o múnus de curador especial, a Defensoria Pública deste Estado, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá ser intimada para 

ciência da nomeação, bem assim para requerer o que entender de direito.

 Ciência ao Ministério Público e a parte autora.

 Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199293 Nr: 17145-90.2005.811.0041

 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: LIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA OLIVEIRA - 

OAB:2.612/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 Processo n° 68/2005 (Cód.199293)

VISTOS, ETC.

Translade-se cópia da sentença de fls. 54/55 para os autos da 

substituição de curatela em apenso. Após, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas necessárias.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1042088-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILHAN FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1042088-03.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Por conseguinte, vislumbro 

tratar-se de Ação de Interdição (com pedido de curatela provisória) 

ajuizada por Angelita dos Santos Almeida, em face de Wilhan Fernando 

dos Santos Almeida, ambas qualificadas nos autos. Relata na exordial, 

que o interditando é filho da requerente e que este é portador de quadro 

clínico compatível com Retardo Mental Profundo (CID 10 F73), Eplepsia não 

especificada (CID 10 G40.9) e Paralisia Cerebral (CID 10 G80), o que o 

torna incapaz de praticar mesmo os atos mais simples da vida. Em 

decorrência, a requerente postula a concessão de tutela provisória para 

que seja nomeada como curadora especial do requerido, na qualidade de 

mãe. Vindica, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, além 

da interdição definitiva do demandado. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela provisória vindicada, 

necessário salientar que o artigo 749, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil autoriza ao magistrado a nomeação de curador provisório 

ao interditando, quando houver justificada urgência. O artigo 300, caput, 

da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

dos autos, constato que tais requisitos legais se perfazem presentes. 

Isso, pois, evola-se do atestado médico anexado no ID. 16821739, que o 

interditando foi diagnosticado com quadro complexo com Epilepsia, grave 
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retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e agressividade, faz 

acompanhamento com médico especialista e uso de medicamento 

controlado, além de ser dependente de terceiros em tempo integral, 

deixando entrever que não possui autonomia para praticar os atos 

corriqueiros da vida civil, evidenciando, assim, a probabilidade do direito. 

De outro vértice, também constato a presença do fundado receio de dano, 

diante do quadro de saúde do interditando, uma vez que esta, a princípio, 

não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, evidenciando que a demora poderá ocasionar prejuízos com relação 

a sua própria pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, que não 

vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de urgência 

vindicada, a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No mais, não 

se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é instrumento 

processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, sendo de rigor, 

no caso dos autos, a concessão da tutela provisória postulada. Nesse 

sentido, válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in 

verbis: “a curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, 

padecente de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça 

a sua livre e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com 

isso, também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São Paulo: Saraiva 2017. 

1ª. p. 1.421). Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo o 

deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela, por conseguinte, NOMEIO a Sra. Angelita dos Santos 

Almeida (mãe) como curadora provisória do requerido Wilhan Fernando 

dos Santos Almeida, a fim de que possa assisti-lo nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em decorrência, 

determino seja lavrado o termo de compromisso, nos moldes do artigo 759 

do Código de Processo Civil, ficando autorizado, provisoriamente, à 

curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários para gerir e 

administrar os bens do curatelado, ressaltando que, por ora, o exercício 

de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e recebimento 

de benefício perante o INSS, representação perante entidades 

médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem como 

representação perante órgãos públicos e empresas privadas, ficando a 

curadora provisória obrigada à prestação de contas quando instada para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC e as 

respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da interditando, salvo, em 

quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, designo 

audiência para entrevista do interditando (art. 751 do CPC) para o dia 13 

de março de 2019, às 15h30min. Cite-se o interditando, cientificando-a, 

ainda, que, querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o Oficial de Justiça 

deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do Código de Processo 

Civil. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso o 

Interditando ou qualquer das pessoas nominadas no §3º do referido artigo, 

não intervenham no processo, nomeio para exercer o múnus de curador 

especial, o núcleo de Atendimento da Parte Adversa nas Ações de Família 

da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, bem 

assim para requerer o que entender de direito. De outro viés, necessário 

salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este 

juízo, restando inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a 

realização de convênio a fim de atender os beneficiários da justiça 

gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional e evitar a paralização do processo até que a situação seja 

solucionada, determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por 

psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo 

psicossocial no local que se encontra o curatelando, a fim de verificar a 

atual situação do interditado e a possibilidade de concessão da curatela 

definitiva em favor da parte requerente. Sem prejuízo da determinação 

supra, faculto a parte autora que instrua o processo com todos os 

atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito de 

demonstrar os fatos ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo 

psicossocial nos autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e 

colha-se o parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de dezembro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030704-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CAITANO DE PAULA (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZILEY TOMAZ DE PAULA (REQUERENTE)

STEPHANNY SUZAN CAETANO TOMAZ DE PAULA (REQUERENTE)

R. S. C. T. D. P. (REQUERENTE)

M. S. C. T. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030704-43.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

recebo a petição e documentos de ID. 16040756, como emenda à inicial. 

Outrossim, vislumbro que as autoras pretendem a concessão da 

assistência judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de 

hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos carreados que, a 

princípio, possuem 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, assinalo que o presente feito será processado em 

conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. Na 

sequência, vislumbro que as autoras postulam o arbitramento de alimentos 

provisórios, guarda e visitas. A despeito, analisando o pedido de fixação 

de alimentos provisórios, constato, pelo conjunto probatório coligido aos 

autos, que restou demonstrado a inequívoca relação de parentesco entre 

Stephanny, Rebeca, Mirian e o requerido, além do mais, tendo em vista 

binômio necessidade-possiblidade ARBITRO alimentos provisórios no valor 

equivalente à 33% (trinta e três pontos percentuais) dos rendimentos 

líquidos do requerido, (deduzidos apenas os descontos obrigatórios), a 

ser descontado em folha de pagamento, na mesma data do vencimento e 

depositado em conta de titularidade da alimentada Stephanny, a saber, 

conta poupança nº. 000.000.037.423-0, agência 2295, operação 013, da 

Caixa Econômica Federal. Desta feita, expeça-se ofício ao órgão 

empregador do requerido, informado no ID. 15363566, para que se 

proceda ao desconto da pensão alimentícia na forma acima determinada. 

Por conseguinte, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2019, às 14h20min, por 

ausência de data anterior na pauta. Lado outro, no que atine ao pleito da 

guarda e visitas, não sobrevindo acordo na audiência de conciliação 

designada, desde já determino que se intime a equipe técnica deste Juízo, 

na pessoa da psicóloga e assistente social, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência das partes, a fim de auxiliar este juízo na análise da pretensão. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação supra 

designada, acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 

2º, 4º, ambos do NCPC). Ademais, ressalto que o mandado de citação 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a 

ressalva que a ausência injustificada da parte autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do 

referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes 

na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, 

podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo 

do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela 

requerida no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Por ocasião da citação, o requerido 

também deverá ser intimado, quanto aos alimentos provisórios fixados e 

que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da lei nº 5.478/1968), 
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bem assim que será efetuado o desconto em sua folha de pagamento. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040039-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA GAMA FURRER (REQUERENTE)

NILSON GUIMARAES FURRER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (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. 1040039-86.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Alvará Judicial apresentado por Ana Maria da Gama Furrer e Nilson 

Guimarães Furrer, ambos qualificados nos autos, visando o recebimento 

de valores depositados no Banco do Brasil, não recebidos em vida pela de 

cujus Luciene Gama Furrer, filha dos interessados. Ao final, postula a 

expedição do alvará de levantamento e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, verifico que os interessados pretendem a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição 

de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pela de cujus, 

deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça 

gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a capacidade do 

próprio interessado, vez que as custas processuais e demais despesas 

serão suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, 

postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento 

posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual 

dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados da de cujus Luciene Gama 

Furrer. Com a resposta do INSS nos autos, intime-se o requerente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito. Por conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo 

em conta bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, 

para a verificação da existência de valores em nome da falecida. Sendo 

infrutífera a tentativa supra, expeça-se ofício a instituição financeira, qual 

seja, Banco do Bradesco, consignando, no alusivo ofício que, que sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder 

com a vinculação dos valores. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030527-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030527-79.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial de ID. 16029736. Prosseguindo, cuida-se de Alvará Judicial 

apresentado por Marinete Rodrigues Andrade, Dalva Helena de Souza 

Mendonça, Marileide Rodrigues de Mendonça Peryn, Donizete Rodrigues 

de Mendonça, Josevan Rodrigues de Mendonça, Roni Clei Rodrigues de 

Mendonça, Maria Auxiliadora Rodrigues de Mendonça, Marilza Aparecida 

Rodrigues da Silva, Antônio Rodrigues de Mendonça, todos qualificados 

nos autos, visando o recebimento de valores depositados na Caixa 

Econômica Federal, não recebidos em vida pelo de cujus Esmeraldo de 

Mendonça. Ao final, postula a expedição do alvará de levantamento e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os 

interessados pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas 

ações em que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto 

os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela 

requerente, e não a capacidade do próprio interessado, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Esmeraldo de Mendonça. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os interessados para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito. Por conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo 

em conta bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, 

para a verificação da existência de valores em nome do falecido. Sendo 

infrutífera a tentativa supra, expeça-se ofício a instituição financeira, qual 

seja, Caixa Econômica Federal, consignando, no alusivo ofício que, que 

sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o 

depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá 

proceder com a vinculação dos valores. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1032474-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DA CONCEICAO SALES (REQUERENTE)

SEVERINO EGIDIO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1032474-71.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo o 

presente feito no estado em que se encontra. Vislumbro tratar-se de 

Alvará Judicial apresentado por Severino Egídio de Sales e Carmelita da 

Conceição Sales, ambos qualificados nos autos, visando o recebimento do 

crédito atinente FGTS e PIS, depositados na Caixa Econômica Federal e 

saldo em conta no Banco do Brasil e Sicred, não recebidas em vida pelo 
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de cujus Edson Laurindo de Sales, filho dos interessados. Ao final, postula 

a remessa de ofício as instituições bancária mencionadas, com o 

desiderato de obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os interessados pretendem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se 

pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, 

e não a capacidade do próprio interessado, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Edson Laurindo de Sales. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os autores para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Por 

conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo em conta 

bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor 

do extinto, a título de FGTS e PIS. Consigne, no alusivo ofício que, sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder 

com a vinculação dos valores. Intime-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014980-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

FABIAN SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

JANAINA MARIA SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE MARQUES 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. 1014980-96.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

acolho a justificativa apresentada na petição de ID. 16312113 e, por ora, 

determino o processamento do presente feito. Prosseguindo, cuida-se de 

pedido de expedição de Alvará Judicial formulado por Janaina Maria 

Santos Cícero de Sá Caldas, Diego Santos Cícero de Sá e Fabian Santos 

Cícero de Sá, todos qualificados nos autos, visando o recebimento do 

crédito atinente FGTS e PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, 

PASEP no Banco do Brasil, saldo em conta nos bancos e a restituição do 

Imposto de Renda, não recebidos em vida pela de cujus Margarete 

Marques Santos. Ao final, postula a remessa de ofícios as instituições 

bancárias mencionadas, com o desiderato de obter o saldo existente em 

favor da extinta, bem assim a expedição do alvará de levantamento, além 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Primeiramente, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não recebidos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependente habilitado perante 

a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei 

civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes 

habilitados da de cujus Margarete Marques Santos. Ressalta-se que, caso 

a falecida não tenha deixado dependentes habilitados perante o INSS, nos 

termos da normativa outrora citada, o pagamento de verba pretendida será 

realizada em conformidade com o disposto na legislação civil. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os interessados para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito. Por conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo 

em conta bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, 

para a verificação da existência de valores em nome da falecida. Sem 

prejuízo, expeçam-se ofícios à Caixa Econômica Federal, requisitando 

informações, a título de FGTS e PIS e FGTS e ao Banco do Brasil a 

referente ao PASEP, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

créditos depositados em favor da extinta. Concomitantemente, oficie-se a 

Receita Federal do Brasil, com sede neste Estado, para que, no mesmo 

lapso suso, informe se existem restituições devidas a de cujus, que ainda 

não foram pagas, ou se já foram depositadas em alguma conta bancária 

da falecida, informando ainda qual o valor eventualmente disponível para 

levantamento, se for o caso. Consigne, nos alusivos expedientes que, 

sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o 

depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor 

proceder com a vinculação dos valores. Intimem-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043781-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIDORIO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1043781-22.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, 

todavia, o presente fora distribuído para esta serventia cível. Desta feita, a 

teor do disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino a remessa à 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 

presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1040881-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI COSTA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

ROSANA COSTA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

CLAUDINEIA COSTA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

TEREZA COSTA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1040881-66.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

Sobrepartilha proposta por Tereza Costa do Espírito Santo, Claudinéia 

Costa do Espírito Santo, Rosana Costa do Espírito Santo e Rodnei Costa do 

Espírito Santo, em razão dos bens deixados por Guido do Espírito Santo. 

Compulsando os autos, verifico que a petição de ID. 16691712, está 

endereçada à 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, 

uma vez que o processo de inventário nº 16185-66.2007.811.0041, código 

307049, fora processado naquele juízo. Nos termos do parágrafo único do 

art. 670 do CPC, a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor 

da herança, razão pela qual declino da competência para conhecer da 

causa e apreciá-la e, por conseguinte, determino a remessa imediata dos 

autos ao juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital. 

Proceda-se com as baixas e anotações estilares. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008291-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUÊ MIGUEL BARÃO GONÇALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUANA LUARA DA SILVA BARAO OAB - 040.426.721-16 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1008291-70.2017 VISTOS, ETC. Defiro a pretensão de ID. 

16832274 e, por conseguinte, determino que proceda-se com a tentativa 

de constrição online do valor de R$ 1.897,49 (um mil oitocentos e noventa 

e sete reais e quarenta e nove centavos), nas contas da parte executada 

(CPF nº. 028.889.281-08), através do Sistema BACENJUD (CPC 854, 

caput). Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete 

até que se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do 

artigo 512 da CNGC. Sendo frutífera a tentativa supra, proceda-se com a 

transferência do valor para a Conta Única do Poder Judiciário e, na 

sequência, intime-se a parte executada, na pessoa de seu defensor ou, 

na ausência, pessoalmente para, no prazo de 05 dias, comprovar 

quaisquer das situações ventiladas no §3º do artigo 854 do NCPC. 

Decorrido in albis o prazo suso, ou rejeitada a manifestação, a 

indisponibilidade se converterá automaticamente em penhora. De outro 

viés, acaso infrutífera a tentativa de penhora de valores, expeça-se ofício 

à Caixa Econômica Federal, determinando a transferência de valores, até 

o total do débito, eventualmente existente em conta vinculada da parte 

executada do saldo de FGTS, para a Conta Única do Poder Judiciário, 

fazendo-se constar do ofício que trata-se de penhora de débito alimentar, 

bem como as instruções necessárias para a transferência dos valores 

encontrados. Consigno, por oportuno, que não obstante a Lei nº 8.036/90, 

que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabeleça 

que a conta vinculada em nome do trabalhador é absolutamente 

impenhorável, é entendimento consolidado, na doutrina e na 

jurisprudência[1], que quando se tratar de execução de dívida alimentar é 

possível à mitigação dessa regra, o que faço nesta oportunidade. Se 

positiva a transferência de qualquer valor, providencie o Sr. Gestor 

Judicial a vinculação a uma subconta do presente processo, ficando 

desde já autorizada a expedição alvará de levantamento em favor da 

representante legal da parte exequente. Outrossim, efetuada busca pelo 

sistema RENAJUD, esta restou infrutífera, conforme extrato em anexo. Por 

fim, acaso infrutíferas todas as diligências supra, determino a expedição 

de certidão da dívida e o encaminhamento para protesto no Cartório 

competente, devendo, após as providências necessárias, ser intimada a 

parte exequente para se manifestar em prosseguimento. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se e intimem-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito [1] AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução 

de alimentos. Penhora sobre saldo de conta vinculada ao FGTS. Valor que 

pode ser objeto de constrição legal se direcionado à satisfação de débito 

alimentício. Inteligência do §2º do art. 833 do CPC com o art. 2º, § 2º, da 

Lei nº 8.036/90- julgados do Superior Tribunal de justiça. Recurso não 

provido. (TJPR; Ag Instr 1713334-1; Curitiba; Décima Primeira Câmara 

Cível; Rel. Juiz Conv. Gil Francisco de Paula Xavier F Guerra; Julg. 

25/04/2018; DJPR 17/05/2018; Pág. 77)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1043584-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA APARECIDA LIMA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FIRMINO SANTANA (REQUERIDO)

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. 

1043584-67.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Por conseguinte, 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. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual ajuizado por Joana Aparecida Lima Santana e Milton Firmino 

Santana, 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 17049182, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Joana Aparecida Lima Santana e Milton Firmino 

Santana, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Joana Aparecida 

Lima, 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, 
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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, 14 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001095-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MONICA PINHEIRO (REQUERENTE)

L. B. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JUNIOR DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1001095-15-2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, pretendem as interessadas a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, 

a capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, 

vez que as custas processuais e demais despesas serão suportadas 

pelo próprio espólio. No caso dos autos, as requerentes atribuíram à inicial 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), importância esta que retifico de 

ofício para constar o valor referente ao único bem deixado pelo falecido 

no importe de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais), razão pela qual defiro, 

por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento 

no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção 

ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas 

processuais, os honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiários. No ID. 12354166 aportaram aos autos as primeiras 

declarações, indicando que o falecido deixou somente um bem a 

inventariar. No ID. 16320356 a inventariante informa que vem passando 

por dificuldades financeiras e não utiliza a motocicleta, único bem deixado 

pelo de cujus, razão pela qual requereu autorização para a venda e 

transferência do bem. É o Relatório. Decido. Ressai dos autos que, embora 

na certidão de óbito do extinto conste a informação de que este deixou 

bens a inventariar, ID. 11423467, consta das primeiras declarações que o 

de cujus deixou apenas uma moto, cuja alienação fiduciária encontra-se 

quitada, ID. 12354166. De rigor salientar que, na hipótese, apesar de a 

pretensão não se amoldar à Lei nº 6.858, de 24/11/80, ainda assim 

entendo que merece acolhida. Isso, pois, evola-se dos autos que o extinto 

possuía somente um único bem móvel (moto), sendo inequívoca a 

existência das herdeiras, ora autoras, consoante denota-se da certidão 

de óbito que instrui a peça de ingresso. Também não podemos deixar de 

considerar que o processamento da presente ação pelo rito do inventário 

ou arrolamento comum traria maior morosidade e seria mais dispendioso 

ao Judiciário. Ressalto, por fim, que o valor a ser auferido com a venda da 

motocicleta não é expressivo, de maneira que não vislumbro qualquer 

óbice para a concessão da tutela jurisdicional perseguida. Em igual 

sentido, colha-se precedente: APELAÇÃO. ALVARÁ. VENDA DE VEÍCULO 

EM NOME DO FALECIDO. A jurisprudência desta Corte tem admitido o 

procedimento simplificado do alvará como forma de viabilizar a alienação 

do único bem deixado pelo falecido (um automóvel). Nesse passo, é viável 

determinar a expedição de alvará autorizando os autores, filhos e esposa 

do de cujus, a alienar o automóvel registrado no nome do falecido, 

independentemente de inventário. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70073991135, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 14/12/2017) ALVARÁ JUDICIAL. 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DO 

PROCESSO DE INVENTÁRIO. O pedido autônomo de expedição de alvará 

judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem 

valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados. 

Inteligência da Lei nº 6.858/80. Não tendo o falecido deixado outros 

herdeiros necessários além dos apelantes, viável o pedido de expedição 

de alvará judicial para formalizar a transferência do veículo perante o 

órgão de trânsito. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70075712034, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 08/02/2018) APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

PARA TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL DE PESSOA FALECIDA. O 

procedimento simplificado do alvará constitui meio adequado a atender a 

pretensão de transferência de um único bem de titularidade de pessoa já 

falecida. Logo, não era caso de indeferimento liminar do pedido inicial. No 

caso dos autos, entretanto, há necessidade de produção de outras 

provas, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída para dar 

seguimento ao pedido. Apelo parcialmente provido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70077275600, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 13/06/2018) Saliente-se, por oportuno, que o 

Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, que tem por 

escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de 

submissão aos formalismos de um inventário ou arrolamento, de maneira 

que não vislumbro razões para recrudescer o formalismo do 

procedimento, notadamente diante do advento do Código de Processo Civil 

de 2015 o qual visa, justamente, democratizar e difundir o acesso do 

jurisdicionado ao Poder Judiciário. Assim, converto a presente em Alvará 

Judicial, vez que, entendo desnecessária a abertura de inventário para a 

alienação e transferência do único bem deixado pelo falecido, pois, tal 

como frisado em linhas anteriores, as interessadas são companheira e 

filha do de cujus, como também se verifica que o valor a ser auferido com 

a venda do bem é abarcado pela isenção do ITCD, nos termos do art. 6º, I, 

‘a’, da Lei 7.850/2002, sendo, portanto, desnecessárias maiores 

formalidades para o deferimento do pedido. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a 

alienação do veículo HONDA/CG 150 TITAN ESD, Placa QBD 9882, 

ano/modelo 2014/2015, cor preta e, por conseguinte, a transferência de 

titularidade para o Sr. Julio Cesar de Castro Pinto, cujos dados estão 

informados no ID. 16320356. Transitada em julgado, expeça-se o ALVARÁ 

e, em seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e despesas pelos interessados, suspensa 

a exigibilidade, todavia, diante da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009676-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEDROSO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTÔNIO BONFIM DA SILVA (RÉU)

KAMILLA ANDREIA NUNES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1009676-19.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Reconhecimento de 

Paternidade Post Mortem ajuizada por Wellington Pedroso da Costa em 

face de Elizangela Pedrosa da Costa, Kamilla Andréia Nunes da Silva e 

Thiago Antônio Bonfim da Silva, todos qualificados nos autos. Relata, em 

apertada síntese, que a sua genitora, Elizângela, relacionou-se com o seu 

pai, Sr. Wlademir Antônio Nunes da Silva, durante o período de janeiro de 

1989 a dezembro de 1990, união em que houve a sua concepção. O casal 

separou-se e o genitor não reconheceu a sua paternidade, vindo a óbito 

em 11.8.2007, razão pela qual maneja a presente demanda, a fim de ter 

reconhecida a paternidade do Sr. Wlademir em seu assento de 

nascimento. Ao final, pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça. 

Através da decisão de ID. 13426825, foi deferida a assistência judiciária 

vindicada, determinada a retificação do polo passivo a fim de excluir a 

requerida Elizangela Pedroso da Costa da relação processual, efetuada 

consulta nos sistemas conveniados a fim de obtenção do endereço de 

Thiago Antonio Bonfim da Silva, a qual, todavia, restou infrutífera, sendo 

determinada sua citação e intimação editalícia, com nomeação de curador 

especial. Na sequência, foi designada audiência de tentativa de 

conciliação. Na data aprazada para o ato, compareceu apenas a requerida 
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Kamilla, a qual reconheceu a procedência do pedido. Na sequência, foi 

determinada a apresentação de contestação pelo curador nomeado para 

patrocinar a defesa de Thiago, ID. 14661189. Contestação por negativa 

geral do requerido Thiago no ID. 14723438. Impugnação do autor no ID. 

14787608. Desnecessária a manifestação do Ministério Público. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de Paternidade Post Mortem ajuizada por Wellington 

Pedroso da Costa em face de Kamilla Andréia Nunes da Silva e Thiago 

Antônio Bonfim da Silva, todos qualificados nos autos. Pretende o autor o 

reconhecimento da paternidade de Wlademir Antônio Nunes da Silva, já 

falecido, com a consequente retificação no seu registro de nascimento. A 

ré Kamilla concordou com os termos do pedido inicial, tendo aduzido em 

audiência que “reconhece o autor como irmão paterno, que sempre soube 

que o autor era seu irmão, filho de Wlademir Antônio Nunes da Silva”, não 

havendo, portanto, qualquer óbice para a procedência da ação em relação 

à Kamilla. Além disso, conquanto o codemandado Thiago tenha sido citado 

por edital e sua defesa ter sido apresentada por contestação por negativa 

geral, constato que há nos autos elementos de prova suficientes para que 

a demanda não tenha o seu desfecho retardado, sendo desnecessária a 

dilação probatória. Isso, pois, o genitor e a irmã do extinto, 

respectivamente avô paterno do autor, Sr. Caetano Maximiano da Silva e a 

tia paterna, Sra. Rosa Maria Nunes da Silva e, consequentemente, avô e 

tia do demandado Thiago, lavraram declaração, com firma reconhecida em 

cartório, afirmando a paternidade de Wlademir em relação ao autor, 

conforme se constata dos documentos de ID. 12677344 e 12677344. De 

mais disso, não fora vindicada a dilação probatória nos autos, e, em 

contrapartida, verifico que o autor bem se desincumbiu do ônus da prova, 

de maneira que imperativa a procedência da ação. ANTE O EXPOSTO, e 

por mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I e III, “a”, 

ambos do Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO o reconhecimento 

da procedência do pedido formulado na ação em relação à demandada 

Kamilla Andréia Nunes da Silva e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

autoral, em relação a Thiago Antônio Bonfim da Silva, para declarar o 

falecido Wlademir Antônio Nunes da Silva, pai do autor WELLINGTON 

PEDROSO DA COSTA, determinando que seja incluído em seu registro de 

nascimento o nome do pai e dos avós paternos, preservando-se os 

demais dados constantes do atual registro de nascimento do autor. Nos 

termos do art. 87 c.c. artigo 90, ambos do CPC, condeno os demandados 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em quantia equivalente a R$600,00 

(seiscentos reais), o que faço com fundamento no art. 85, §8°, do 

CPC/2015. Transitado em julgado, expeça-se o competente mandado de 

retificação no registro de nascimento do autor, na forma acima descrita. 

Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043289-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCILENE CELIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036978-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTIANNE RAMOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

MUNIR KASSEN FARES (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA QUINTANS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040218-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SANTANA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040766-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041139-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CRISTOVAO DE LIMA (AUTOR(A))

MARCIO ROBERTO DE LIMA (AUTOR(A))

AFRANIO RONALDO DE LIMA (AUTOR(A))

EDSON ROBISON DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA OAB - MT14563/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042317-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGYA VANESSA DE CARVALHO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042510-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER ZELESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042596-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043416-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: Desse modo, considerando que o pleito de 

tutela de urgência refere-se à concessão de benefícios à servidora 

pública estadual, não é permitido, nesta seara, por expressa vedação 

legal, o indeferimento do pedido é medida de rigor. Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, 

cite-se o requerido para querendo, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043518-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA PACELLI DE MIRANDA GAZETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043527-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011759-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036654-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCY GONCALINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

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: 1036552-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EUGENIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015712-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI NETE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020789-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO(A))

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Considerando que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de 

transação neste feito, revela-se por dispensável a realização de audiência 

de conciliação, razão pela qual passo ao saneamento do feito, com 

espeque no artigo 357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a ser 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização de 

perícia postulada pela parte autora (id. 15739521) e, para tanto, nomeio 

como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, 

currículo, com comprovação de especialização, contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC[1]). 

Em seguida, intime-se a requerente para depositar o valor dos honorários 

(art. 95, do CPC[2]), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir. Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II[3]). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC[4]. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º[5]). Oportunamente 

deliberarei sobre a necessidade de realização de audiência instrutória. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029215-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029215-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SIDNEY BERTUCCI RÉU: 

MUNICIPIO DE CUIABA, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. A 

Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara 

ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital para 

processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, excetuando a 

hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos débitos em dívida 

ativam, vejamos: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Logo, a competência para 

processar o feito é da Vara de Execução Fiscal, por se tratar de crédito 

inserido em dívida ativa. Ante ao exposto, DECLINO da competência para 

conhecimento e julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728437 Nr: 24360-10.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO ANTONIO DE FRANÇA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 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: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO Procurador do Munícipio - OAB:9192/MT, CELSO BARINI NETO 

- OAB:20133/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - 

OAB:5933-B, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA. - OAB:10.648, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADMCZYK - OAB:13.494, 

JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, JULIANA ROSE 

ISHIKAWA - OAB:18.210, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT, SILVANO MACEDO 

GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832982 Nr: 38503-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860143 Nr: 1852-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869857 Nr: 9432-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA THEODORO GOMES - 

OAB:16.018-A/MT, ROSIMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894776 Nr: 26351-16.2014.811.0041

 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: MARGARETE MARCIA DE ARRUDA CABRIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919081 Nr: 42809-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE FARIA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO - 

OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951326 Nr: 551-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUZITA MIRANDA, SANDRA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989839 Nr: 18453-15.2015.811.0041

 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: VALDOMIRO OLIVEIRA 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:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275450 Nr: 118-40.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABA

MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1286487 Nr: 3722-09.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENOR COELHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713168 Nr: 6226-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO, FERNANDO 

GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROWLES MAGALHÃES E SILVA, JOELMA DE 

MORAES GOMES, JOELMA DE MORAES GOMES, EGN BRASIL 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA 

- OAB:18.107/MT, LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - 

OAB:18084, MAXWELL LATORRACA DELGADO - OAB:24.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, MARCELO 

COELHO - OAB:5950-A/MT

 Fica o(a) Advogado(a) JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA, OAB/MT 

15.641, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346033 Nr: 16127-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VERIANO DE AMORIM, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem as provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311970 Nr: 18397-60.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIA PEREIRA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, HOSPITAL SANTA 

HELENA LTDA, MUNIL DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1276844 Nr: 779-19.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA AMALIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para parte requerente, sem manifestação. 

Que intimo as partes para especificarem provas que eventualmente 

queiram produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1296596 Nr: 7356-13.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PROCON - MT, SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PROCON MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RENAN LUCAS - 

OAB:282404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o autor, para querendo, impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866629 Nr: 6897-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335680 Nr: 6635-13.2008.811.0041

 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: RICARDO EURIPEDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES MARTINS, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos intimando o autor, para querendo, impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964445 Nr: 6707-53.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, LUIZ GUSTAVO CASTRO MARQUES, FAZENDA PUBLICA 

MUNICIPAL CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB/MT 2.915, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos intimando o autor, para querendo, impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1356521 Nr: 20603-61.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ANTONIO MEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1356521 – Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776531 Nr: 29851-61.2012.811.0041

 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: LUIZ GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTINO GOMES NETO, 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: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, Luiz Felipe Canavarros Caldart - 

OAB:23252/O, UNIJURIS - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada pela PGE é tempestiva, sendo 

assim, intima-se o requerido Quintino Gomes Neto para apresentar 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941985 Nr: 55737-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELHA FRANCISCA DOS SANTOS, ANTONIO DE 

SOUZA, NEILA MARIA BOTELHO DO PRADO, ANTONIO ALENCAR DE 

SOUZA, SILMARA DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A, 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

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998508 Nr: 22802-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODITA DE ARRUDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043592-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEY HIGINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

SUCIT (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: 

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043090-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DA PIEDADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 

Isto posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 
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coatora proceda ao imediato licenciamento da motocicleta HONDA/CG 

150ESDI, ano/modelo 2011/2012, placa OAV-5435 de CUIABÁ/MT, de 

propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não 

liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783876 Nr: 37642-81.2012.811.0041

 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: NILZA FLORIANO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EXATA 

LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, INGENIO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE AZEVEDO CUNHA 

CAPOFERRI - OAB:256.506, ANDRÉ BOSCHETTI OLIVA - 

OAB:149.247/SP, CÍNTHYA STÉPHANIE RODRIGUES SAKAUI - 

OAB:315.225/SP, DULCE DE MOURA - PROCURADORA DO ESTADO - 

OAB:7.259/MT, FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA - OAB:172.586/SP, 

FREDERICO GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER - OAB:119.135/SP, JOÃO 

MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - OAB:19544, JOSÉ ROBERTO 

TOMICIOLI PEREIRA - OAB:141787 OAB/SP

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845621 Nr: 49290-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYPRIANO AGOSTINHO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847, NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, ROGÉRIO LUIZ GALLO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9.265

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910313 Nr: 37066-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA LUZIA DUARTE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005845 Nr: 25831-22.2015.811.0041

 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: NELSON CONCEIÇÃO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046658 Nr: 44707-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO VÍCTOR POLIDÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054336 Nr: 48503-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORREA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014675-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADEMIR LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR 

PROCESSO n. 1014675-49.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 10.338,00 

ESPÉCIE: [INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: WLADEMIR LINHARES Endereço: RUA ONZE, 17, 

OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-660 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para fazer a prestação de contas do(s) 

valor(es) levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos 
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autos do processo em epígrafe, apresentando Nota Fiscal em nome da 

Parte Requerente, no prazo de (dez) dias, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. CUIABÁ, 14 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043085-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA 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: 

"...Isto posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo VW/GOL SPECIAL, 

ano/modelo 1998/1999, placa jzl-2408 de Cuiabá/MT, cor VERDE, de 

propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não 

liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026825-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033099-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERINALDO RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 5 (dias), especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038415-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA SERAFINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

BRUNO LEONARDO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da certidão 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. CERTIDÃO: "Tendo em vista a certidão ao 

id.16977399, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar-se acerca das informações fornecidas pelo oficial 

de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021866-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033445-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA EUGENIA FREITAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI DE SOUZA (RÉU)

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

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: 1036982-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTHNEIA CAVALCANTE PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

ROSA ALVES BESERRA (AUTOR(A))

ELOIZA MORALES FORATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

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: 1017915-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR METELLO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018282-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSON PADILHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033492-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023847-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENALDO MARTINS DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043844-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANE LUIZA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0003626A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1043844-47.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: LUZANE LUIZA DA SILVA 

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. A parte Impetrante indicou como autoridade coatora a 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é 

destinado a proteger direito líquido e certo, em caso de violação ou justo 

receio de que esta aconteça, por parte de autoridade. Considerando que 

autoridade é a pessoa física vinculada ao ente estatal por nomeação e 

posse de cargo público, é evidente que a pessoa jurídica indicada pela 

impetrante não pode ocupar o lugar da autoridade coatora, fato que impõe 

a emenda à petição inicial para correção do vício apontado. Dessa forma, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar maiores 

transtornos à parte, faculto a Impetrante emendar para indicar autoridade 

coatora competente para figurar no polo passivo da relação 

jurídico-processual, indicando o cargo ocupado pela mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042844-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Fiscalização de Trânsito em Transportadoras, 

Aeroportos e Correios - GTAC (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: 
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"...Posto isso, CONCEDO A LIMINAR para o fim de determinar a imediata 

liberação das mercadorias do Impetrante, constantes nos termos de 

apreensão e depósito nº 1137981-2. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043312-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUSTINELLI DANELON (IMPETRANTE)

ROAL REPRESENTACOES COMERCIAIS E LOTEAMENTO LTDA 

(IMPETRANTE)

MARILZA GUSTINELLI DANELON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA ZOCCOLI OAB - SP131015 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (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: 

"...Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade 

Impetrada a promover o impulso/decisão, relativamente às inscrições do 

CAR descritas na exordial, no prazo de 15 (quinze) 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014586-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMET, GIACOMET & CIA. LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIEL FABIAN DA SILVA OAB - MT0014622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERENCIA DE CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (IMPETRADO)

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (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. Sobre a alegação da impetrante quanto ao descumprimento da 

liminar, manifeste-se a autoridade coatora, no prazo de cinco dias. Tendo 

em vista ser comportamento corriqueiro da SEFAZ/MT o descumprimento 

das decisões judiciais oriundas das Varas da Fazenda Pública desta 

Capital, sob os mais diversos subterfúgios, entendo que há probabilidade 

suficiente nas alegações da impetrante, de modo que entendo necessário 

reiterar ao menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Desse 

modo, DETERMINO aos impetrados que IMEDIATAMENTE promovam a 

suspensão do crédito tributário em discussão no presente mandamus, 

conforme liminar deferida nos autos, até o julgamento final desta demanda 

ou decisão em contrário deste juízo. Intime-se PESSOALMENTE as 

autoridades coatoras, quais sejam: GERENTE DA GERÊNCIA DE 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – GJIC, do 

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – GPAT e do GERENTE DA GERÊNCIA 

DE CONTA CORRENTE – GCCF, da SEFAZ/MT, para que deem o devido 

cumprimento à ordem deste juízo. Expeça-se mandado para cumprimento 

por oficial de justiça plantonista o qual deverá ser cumprido mediante a 

intimação pessoal das autoridades impetradas, ficando vedado o meirinho 

o cumprimento por intermédio da intimação de terceiros. Conste-se no 

mandado, advertência aos impetrados, que o descumprimento desta 

decisão pode vir a configurar o crime de desobediência, previsto no art. 

330, do Código Penal. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711836 Nr: 4908-14.2011.811.0041

 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: ALCENO MEDEIROS DE ALCANTARA, ANA MARIA 

GOMES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOCENY 

FERREIRA BARRETOS, MANOEL A. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:10.869, DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:, FILIPE 

MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/O, JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884450 Nr: 19479-82.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124027 Nr: 20431-90.2016.811.0041

 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: EDSON TALISMAR DOS SANTOS, JUCINEY NOGUEIRA 

MENDES, JOÃO DA SILVA SOBRINHO, ERONIL AMBRÓSIO DE ARRUDA, 

ANTONIO GILMAR DE AGUIAR, MARCOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TICIANO JULIANO MASSUDA - 

OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 
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Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128257 Nr: 22302-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVAIR DE SOUZA PEREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - GESTOR PLENO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153811 Nr: 33398-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEDRAÇA, MARIA AUXILIADORA 

PEDRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTPREV - ENTIDADE GESTORA ÚNICA DO 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE CORUMBÁ/MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432160 Nr: 12111-61.2010.811.0041

 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: RAONY SILVA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., RUBI FACHIN - OAB:3799

 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.: 771106 Nr: 24159-81.2012.811.0041

 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: MARLENE FLORES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:8564 / MT, LAYRA MARTINS CUBO IGLESIAS - 

OAB:15709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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):

 Cod. Proc.: 859163 Nr: 1053-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR SOUZA MISSIAS, IRACI ALVES, JANETH 

MOREIRA COUTINHO, JOSABETH PEREIRA BORGES BRITO, KOROTOWI 

TAFFAREL, JOÃO ALBERTO BASTASINE MORENO, MARIA INÊS DA 

SILVA, MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO, MARIA ANGELICA MARTINS 

DE CARVALHO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

ROSA, MARIA JOSÉ FIGUEIREDO SILVA, LUZINETE CARNEIRO DA ROSA, 

MARIA APARECIDA ESTULANO MARÇAL, RAIMUNDA ALVES DE 

MORAES, MARIA RIBEIRO TAQUES, MARIA RITA MARIOTTO, MARILUCI 

DA SILVA, NILTON ANTONIO OHLAND, ROSIMEIRE RIBEIRO RODRIGUES, 

VERA MARIA LOBO, SEBASTIANA MARIA DA SILVA

 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:

 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.: 1031333 Nr: 37400-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 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 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775803 Nr: 29069-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILUCIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789, Márcia Crisanto de Souza Gomes - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, LÍLIAN PAULA 

ALVES MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - 

OAB:10.730/MT

 Vistos,

Haja vista o lapso temporal transcorrido desde a última atualização dos 

cálculos, intime-se a parte autora para apresentar nova planilha de 

cálculos atualizada dos valores a serem executados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951572 Nr: 715-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DA SILVA, DENIZE DA CRUZ SILVA, 

PAULINO RODRIGUES MACHADO, MARIA DO CARMO SOUZA DE 

OLIVEIRA, OSMÍRIA FERREIRA GANDA, GELZAIR MAGALHÃES FERREIRA 

MOREIRA DE AMORIM, ORLANDO JUCELINO DA LUZ, ANTONIO ALVARO 

CURVO, LÍGEA MARIA MAGALHÃES MUNIZ, FLÁVIA PATRÍCIA 

RODRIGUES 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Tendo em vista a petição de fls. 247/330, intimo a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314311 Nr: 19130-26.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA BENEDITA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da certidão expedida pela Contadoria Judicial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810536 Nr: 17026-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL A. RAMOS NETO, PREFEITURA DE 

CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos intimando o autor, para querendo, impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 353175 Nr: 23580-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHO ART. CONFECÇÕES, INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, NEUZALINA DE SOUZA NEVES, INY MINERVINA DE 

SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, DEUSDETE 

PEDRO DE OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT, JOSE VITOR DA 

CUNHA GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

 Diante do teor das certidões de fls. 73/74, declaro a revelia das 

Requeridas, com aplicação dos efeitos, conforme art. 344, CPC.

Nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora 

especial, nos termos do art. 72, CPC, devendo os autos ser encaminhados 

em carga à mesma, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, vistas ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para análise do que 

couber.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955020 Nr: 2616-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR, MARCELINO 

XAVIER MARTINS, AILTON SOARES, EDUARDO MARCELO RODRIGUES, 

ARILDO MARCIO MARTINS, SONIA EDWIGES DE BARROS MARTINS, 

IEVONOMES AFONSO NOGUEIRA, ANGELO ISMAEL FERNANDES, MOISES 

ALACID DOS SANTOS SOUZA, FREDERICO RODRIGUES DE SOUSA 

NETO, ANTONIO MANOEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls. 226/301, intimo a parte requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971728 Nr: 10063-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PALAZZO, R. PALAZZO ME, VIAÇÃO MOTTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:19714/O, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as contestações apresentadas pelos requeridos são 

tempestivas. Sendo assim, impulsiono os autos intimando a parte autora, 

para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808245 Nr: 14716-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES CHAGAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que a parte requerente foi devidamente intimada para impugnar a 

peça contestatória, porém deixou transcorrer o prazo legal sem 

manifestação. Em atenção ao despacho de fls. 122, intimo as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762659 Nr: 15201-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE 

PESSOAS,DA SECRETÁRIA DE ESTADO ADM. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:10352 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775973 Nr: 29254-92.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050688 Nr: 46765-98.2015.811.0041

 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: IZAURA DE CASTRO YUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043185-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE JESUS BATISTA BORGES (AUTOR(A))

MOISES NUNES MOREIRA (AUTOR(A))

THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

RONAIR MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

WILLIANS ROBERTO SOARES (AUTOR(A))

RAMAO GERALDO BARBOSA (AUTOR(A))

FABIANA DE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

JORGE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDNEI HENRIQUE DE PAULA (AUTOR(A))

GLEBSON FERREIRA NOBRE (AUTOR(A))

JOSE CARLOS BESSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043185-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RAMAO GERALDO BARBOSA, 

RONAIR MIRANDA DA SILVA, WILLIANS ROBERTO SOARES, GLEBSON 

FERREIRA NOBRE, JOSE CARLOS BESSA DA SILVA, EDNEI HENRIQUE DE 

PAULA, JORGE FERREIRA DOS SANTOS, MOISES NUNES MOREIRA, 

THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS, TIAGO DE JESUS BATISTA 

BORGES, FABIANA DE SOUZA FERREIRA RÉU: GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o 

valor atribuído à causa pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta salários) mínimos, atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e 

sete mil duzentos e quarenta reais). Dito isto, constato que o presente 

feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara 

Especializada da Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 

12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 

004/2014/TP: “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente 

relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, 

preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta”. Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 

10.259/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042619-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FLORESTAL CORREGO DAS LAVRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO REHDER CESAR OAB - SP220833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042619-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AGRO FLORESTAL CORREGO 

DAS LAVRAS LTDA RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação anulatória de 

auto de infração c/c pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

AGRO FLORESTAL CÓRREGO DAS LAVRAS S/A em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. No caso concreto, o Autor pretende a declaração de 

nulidade do auto de infração lavrado e as respectivas multas aplicadas 

pela SEMA. Compulsando os autos, fica evidente que a matéria aqui 

discutida tem natureza eminentemente ambiental, motivo pelo qual não é 

este juízo, o competente, para sua apreciação. Em se tratando de ação 

que tem por objeto questão envolvendo o meio ambiente, a competência 

para processamento e julgamento da lide é da Vara Especializada do Meio 

Ambiente, nos termos da Resolução n. 001/99 do Tribunal Pleno do TJMT, 

que assim determina em seu art. 3º: “Art. 3º - Ao Juiz da Vara 

Especializada do Meio Ambiente, com competência territorial nas 

Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande compete na esfera cível, 

processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas 

em lei, e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Fundação Estadual do meio ambiente - FEMA, e na esfera criminal, 

processar e julgar todas as infrações penais relativas ao Meio Ambiente, 

inclusive as de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei 

federal nº 9.099/95.” Decidindo questão similar, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela competência da 

Vara Especializada do Meio Ambiente, senão vejamos: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA E DROGARIA 

– EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.Se a matéria objeto do mandado de 

segurança envolve questão ambiental, a competência é da Vara 

Especializada do Meio Ambiente (TJMT, Resoluções n°s. 007/96, 001/99, 

007/99).” (TJMT. Agravo de Instrumento nº 50259/2015. Rel. Des. Márcio 

Vidal. Data de julgamento: 18-08-2015). Diante de todo o exposto, 

DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada do Meio 

Ambiente da Comarca da Capital, porquanto a competência ratione 
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materiae é absoluta, nos termos do art. 87 e 93 do CPC. Procedam-se as 

baixas e anotações necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043312-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUSTINELLI DANELON (IMPETRANTE)

ROAL REPRESENTACOES COMERCIAIS E LOTEAMENTO LTDA 

(IMPETRANTE)

MARILZA GUSTINELLI DANELON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA ZOCCOLI OAB - SP131015 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043312-73.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: RODRIGO GUSTINELLI 

DANELON, MARILZA GUSTINELLI DANELON, ROAL REPRESENTACOES 

COMERCIAIS E LOTEAMENTO LTDA IMPETRADO: COORDENADOR DE 

CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança, impetrado com fundamento na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, 

da Constituição Federal, por RODRIGO GUSTINELLI DANELON e OUTRAS, 

contra ato do COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL, 

buscando em sede de liminar que a autoridade Impetrada promova a 

análise da documentação apresentada por ocasião da inscrição, para 

expedição e validação do CAR, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. 

Os Impetrantes informam que são proprietários dos imóveis rurais 

denominados Fazenda São Carlos, Fazenda Mariana e Fazenda Santa 

Izabel, localizados no município de Novo Mundo/MT, e que em 23 e 

24/05/2018 aderiram ao Programa de Regularização Ambiental (PAR) e 

efetuaram a inscrição de CAR, visando regularizar os imóveis que já se 

encontravam embargados por ocasião da aquisição. Pelo demonstrativo 

do CAR, verifica-se que a última retificação ocorreu em 06/08/2018, porém 

passados cerca de 100 (cem) dias desde o protocolamento, a análise dos 

documentos ainda não foi finalizada e que o longo lapso temporal fere 

seus direitos constitucionais da duração razoável do processo 

administrativo (art. 5º, LXXVIII da CF), da legalidade, razoabilidade e 

eficiência (art. 37 da CF) e do próprio direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a” 

e “b” da CF). Ponderam que sem a validação do CAR, o processo não 

pode seguir sua tramitação normal, ficando assim impedidos de proceder à 

regularização dos imóveis. Com a inicial vieram documentos. É o relatório. 

Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Nos termos do art. 7°, III da referida 

Lei, para a concessão de liminar em writ, mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao 

final concedida a segurança (periculum in mora). Pois bem. Os Impetrantes 

requerem liminarmente, por meio deste mandamus, que a Autoridade 

Impetrada proceda à análise da documentação apresentada na inscrição 

do CAR, para expedição e validação do mesmo, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas). Apreciando detidamente os autos, a relevância 

dos fundamentos da impetração restou demonstrada não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela 

acostada; ficara constatado que a pretensão dos Impetrantes procede, 

porquanto, ao menos neste limiar que, de fato, protocolou, em 23 e 

24/05/2018, as inscrições do CAR objeto da controvérsia. Como se sabe, 

a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi 

acrescentada ao art. 5º, LXXVIII através da Emenda Constitucional nº. 

45/2004: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação". A garantia da razoável duração do processo é 

desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5º, 

XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder 

Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente aquilo que o 

ordenamento jurídico material reserva à parte. E eficaz é a tutela 

jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. Todavia, a 

busca da celeridade e razoável duração do processo como direito 

fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas 

demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores 

constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito. 

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a 

sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do 

fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de 

tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. Ademais, tem-se que o 

Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 7.692/2002, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, a qual traz em 

seu bojo a seguinte redação: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário. 2° Quando a complexidade da questão 

envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a 

autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, 

sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. §3° O disposto no § 1º 

deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o 

requerimento.” Com efeito, o ato perpetrado pela autoridade indigitada 

coatora fere direito líquido e certo dos Impetrantes, pois os deveres que 

decorrem dos incisos do art. 5º, têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. Diante do 

exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada a 

promover o impulso/decisão, relativamente às inscrições do CAR descritas 

na exordial, no prazo de 15 (quinze) 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042369-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042369-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIANA CRISTINA COSTA 

REQUERIDO: EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 
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mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009601-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULYANA LANNES ANDRADE OAB - MT19398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (RÉU)

JEAN LUIS TEIXEIRA (RÉU)

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT0004737A-O (ADVOGADO(A))

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL “QUERELA NULLITATIS 

INSANABILIS” proposta por MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PITEL e outros, todos devidamente 

qualificado nos autos. As partes, em audiência de conciliação (ID. 

17064087) entabularam acordo e requereram conjuntamente a desistência 

do feito e expedição de Ofício à Central de Precatório para normal trâmite 

do precatório nº 33257/2004. Desse modo, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes para que opere seus jurídicos e legais efeitos. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, b, CPC,via de consequência revogo a 

liminar deferida na espécie. Tendo havido acordo, não cabe a condenação 

em honorários advocatícios, devendo cada uma das partes custear os 

honorários de seus próprios advogados. No mais, oficie-se a Central de 

Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acerca 

desta decisão. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

respectivas baixas. P.R.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043597-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, diante da necessidade de se 

comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a 

mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já 

os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, em vista da relevância e complexidade do 

laudo pericial a ser elaborado. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034291-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO SACA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT0017133A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do 

DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a REITERAÇÃO da 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 
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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: 1035899-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE T DE MORAES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a reiteração da 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. 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: 1036708-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA HENRIQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DE PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043377-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI DOS ANJOS ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (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: 

Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041877-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA DE MAGALHAES RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032963-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SIRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011069-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030749-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE TIAGO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA PELLUZI SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

NAIR AUXILIADORA PELLUZI (RÉU)

MARCOS CEZAR PELLUZI (RÉU)

LUCIANO CESAR PELUZI (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023949-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SILVA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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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: 1019785-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIPOLI COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

 

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: 1022781-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT0015398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO PROCESSO n. 1022781-63.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: CLAITON ALVES DA SILVA Endereço: RUA C 21, Quadra 

03, Lote n 18, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74265-110 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE Endereço: RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, 166, SALA 

301, - DE 144 A 286 - LADO PAR, CENTRO, NITERÓI - RJ - CEP: 24030-093 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima 

identificada(s) para querendo, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do 

processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DECISÃO: ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). CUIABÁ, 14 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: 1001202-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 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. Manifestem-se as partes acerca do 

laudo pericial colacionado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remem-se os autos ao Ministério Público. Em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029305-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYNER SIMOES DA SILVA (AUTOR(A))

VINICIUS JOSE MORENO SILVA (AUTOR(A))

LEANDRO DE MATTOS SILVA (AUTOR(A))

SERGIO MANHONI JUNIOR (AUTOR(A))

RAFAEL FREITAS BRAGA (AUTOR(A))

EDILSON LAZARO GOMES JUNIOR (AUTOR(A))

MARCIO DA SILVA MACIEL (AUTOR(A))

SILAS COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA (AUTOR(A))

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (AUTOR(A))

DIEGO CURVO DE MORAES (AUTOR(A))

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO (AUTOR(A))

ODEZIO BORGE CARVALHO (AUTOR(A))

RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA (AUTOR(A))

VAGNER ALMEIDA ASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - MT20991-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043828-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON SOUZA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843406 Nr: 47328-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VERÔNICA RODRIGUES DOS SANTOS, ADNILCE 

ALVES TITO, DALVO ALVES TITO, ANA LUCIA DE QUEIROZ, ALMERY 

PEREIRA MACHADO, GILDENIR SALES DE SOUZA, JAIR DE ALMEIDA E 

SILVA, JOAQUINA MARQUES DE OLIVEIRA FILHA, LISDETE MENDES DE 

OLIVEIRA, LUCIMAR MORENO CAMARÇO, MARIA JOSE FERRER DE 

FIGUEIREDO, MARIA MADALENA VIEIRA DE BARROS, MIRTES MILENE 

RODRIGUES DA SILVA, JANETE FERRER DE FIGUEIREDO, MILTON 

MARCOS RODRIGUES DA SILVA, OSVALCY COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:OAB/MT 3569-B, 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 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880560 Nr: 17118-92.2014.811.0041

 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: CONCEIÇÃO DE JESUS ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO 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 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827034 Nr: 32927-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROBSON DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KELLER DE 

OLIVEIRA - OAB:17678/O, ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB:6132, 

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974-B

 Tendo em vista o lapso temporal em relação à petição de fls. 189/191, 

intimo a parte embargada para se manifestar sobre o cumprimento da 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853942 Nr: 56555-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACHID HERBERT PEREIRA MAMED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865827 Nr: 6249-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON, ANGELINA 

FÁTIMA DE FIGUEIREDO, DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA NEVES, 

ADENIR DOS SANTOS RAMOS, MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA, 

GRACIA PARTENEZ PEREIRA, JOSÉ JURANDY MOEDINGER, FLORENTINA 

DA SILVA E SOUZA, IZAIAS DA SILVA NEVES, ANA DO BOM DESPACHO 

SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 
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previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 812609 Nr: 19101-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHPO, CAROLINE ARAUJO PEREIRA, CAROLINE 

ARAUJO PEREIRA, HELDER CLAITON OJEDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT, 

LETÍCIA PALO, IUNI UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15.302, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO 

BORGES STÁBILE - OAB:5.930, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937

 Vistos.

1 - Defiro o pedido da d. Denfensora Pública.

2 - Cite-se a requerida LETICIA PALO.

3 - Após o decurso do prazo para a juntada da contestação, manifese-se 

a autora acerca de todas as peças contestatórias, mormente as 

preliminares arguidas.

4 - Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

eventualmente ainda desejam produzir; detalhando-as e justificando-as.

5 - A seguir, cls para saneador.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917571 Nr: 41794-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GITIRANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1021994 Nr: 32909-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1037172 Nr: 40154-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GASPAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE, ALLISON AKERLEY 

DA SILVA - OAB:8.930

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.
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Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803996 Nr: 10455-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR, 

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS 

-UFMT - OAB:11.711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852030 Nr: 54897-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA VASCONCELOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 776269 Nr: 29568-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISLETE FURLAN DE PEDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043494-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES 

S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1043494-59.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE 

PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A IMPETRADO: SECRETARIO 

ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT, SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc; Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com 

pedido de liminar impetrado por Connectparts Comércio de Peças e 

Acessórios Automotores S.A., em face de atos a serem praticados pelo 

Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso e do 

Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de liminar para 

“suspender a exigibilidade dos créditos tributários de DIFAL relativo aos 

meses de competência de dezembro de 2018 e seguintes, até o trânsito 

em julgamento da decisão final do presente processo”, pugnando, no 

mérito, pela concessão da segurança para “assegurar o direito de, sem 

ficar sujeitas à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou 

limitação de direitos, não recolher o DIFAL ao Estado do Mato Grosso, 

relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a 

consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado, 

enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional 

regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente (ii) lei estadual que institua 

esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados 

ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e 

nonagesimal”. Narra que no exercício de suas atividades, vende 

mercadorias a consumidores finais localizados nas diversas Unidades da 

Federação, inclusive no Estado de Mato Grosso e que quando efetua as 

vendas para pessoas físicas e jurídicas não-contribuintes do ICMS 

situadas neste Estado, efetua o recolhimento do Diferencial de Alíquotas 

do ICMS (DIFAL), cuja competência para instituição foi atribuída às 

Unidades da Federação destinatárias de operações interestaduais pela 

Emenda Constitucional nº 87/2015. Sustenta que caso deixe de recolher o 

DIFAL, o Estado certamente aplicará diversas penalidades, o que 

justificaria a impetração do presente mandado de segurança preventivo. 

Fundamenta a inconstitucionalidade do DIFAL, resumidamente e 

principalmente, nos seguintes pontos: a) Os artigos 146, I, III e 155, XII, ‘a’, 

‘d’ e ‘i’, ambos da Constituição Federal, prescrevem que cabe à Lei 

Complementar dispor sobre conflitos de competência e definir os 

contribuintes, estabelecimentos, responsáveis, fatos geradores, base de 

cálculo e local das operações em matéria de ICMS; b) O STF decidiu nos 

autos do RE 580.796, de 28/04/2015, que a exigência do DIFAL por lei 

estadual somente é válida se tiver suporte em lei complementar, e 

confirmou que a LC 87/96 não trata do DIFAL exigido na compra 

interestadual de bens; c) O STF declarou inconstitucional, nos autos do RE 

439.796, julgado em 06/11/2013, a exigência de ICMS prevista em lei 

ordinária editada antes da edição de lei complementar que disciplinou uma 

nota hipótese de incidência no imposto introduzida por emenda 

constitucional; d) A Ministra Carmen Lúcia, na ADI 5.866, em 2017, reiterou 

o entendimento de que as regras gerais de ICMS devem ser disciplinadas 

por lei complementar; e) a PGFN, no parecer nº 1.226/2015, em resposta à 

consulta formulada pelo Estado de São Paulo, analisando se a EC 87/2015 

seria autoaplicável, afirmou que a previsão do DIFAL no texto 

constitucional não supre a necessidade de edição de lei complementar; f) 

O Convênio ICMS 93/2015, do CONFAZ, não supre a referida necessidade 
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de lei complementar para viabilizar a válida instituição do DIFAL pelas 

Unidades da Federação; e g) O professor Roque Antônio Carrazza, 

concluiu, em parecer anexado, pela inconstitucionalidade da exigência do 

DIFAL de que trata a EC 87/2016 antes da sua regulamentação por lei 

complementar nacional. Com a inicial, vieram documentos. É O RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A controvérsia a ser analisada por 

meio do presente writ consiste em apurar se assiste à impetrante o direito 

líquido e certo à concessão de ordem mandamental para afastar cobrança 

de diferencial de alíquotas de ICMS, diante da ausência de Lei 

Complementar federal o instituindo, bem como da ausência de Lei Estadual 

o instituindo, nos moldes previstos pela futura Lei Complementar federal. 

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” No presente caso, a matéria discutida é 

exclusivamente de direito, sendo impossível apreciar a liminar pleiteada 

sem adentrar ao próprio mérito do direito líquido e certo invocado. Nesse 

sentido, observo que a linha de raciocínio traçada pela impetrante se 

assenta no precedentes do RE 580.903 e da ADI 5.866, todavia, nota-se 

que em tais oportunidades, o contexto jurídico apreciado e julgado pela 

Suprema Corte, foi anterior à edição da Emenda Constitucional nº 87/2015. 

Aclarando o cenário, o próprio Supremo Tribunal Federal manifestou-se 

acerca da necessidade de lei complementar para a possibilidade de 

cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais de 

circulação de mercadorias: “Quanto à alegação de ausência de previsão, 

em lei complementar, da cobrança do diferencial nas operações 

interestaduais de circulação de mercadorias, constato que a Lei 

Complementar 87/1996 é, de fato, omissa a respeito. Porém, a Carta 

Magna já estabelece, em seu próprio bojo, os critérios necessários à 

cobrança, dispensando previsão específica em lei complementar. Essa é a 

abalizada lição de Roque Antônio Carrazza, verbis: ‘Em que pese o 

silêncio desta lei complementar acerca da questão do diferencial de 

alíquota nas operações interestaduais que destinem bens, para uso, 

consumo ou ativo fixo, a consumidor final que seja contribuinte de ICMS, 

temos para nós que os Estados não se encontram inibidos de, por meio de 

leis próprias, tratar do assunto, buscando – é bom ressaltarmos – 

fundamento de validade diretamente na Constituição. [...] Os incisos VII e 

VIII do § 2º do art. 155 da Carta Magna já trazem em seu bojo todos os 

elementos para que os Estados, com a autonomia que lhes é própria, 

disciplinem, no âmbito de seus respectivos territórios, o instituto do 

diferencial de alíquotas do ICMS.’ (ICMS, 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 470) Ademais, ao julgar a ADI 3.246, ajuizada pela Confederação 

Nacional do Comércio em face de dispositivo da legislação baiana que 

regulou a antecipação parcial do ICMS nas aquisições interestaduais de 

mercadorias, esta Corte assentou a legitimidade da cobrança antecipada 

do diferencial de alíquota, independentemente de previsão específica em 

lei complementar (Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgada em 

22/03/2007). Exige-se previsão em lei ordinária (1ª Turma, RE 499.608 

AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 28/06/2011), presente na 

espécie. Assinado, outrossim, que essa cobrança antecipada se afigura 

necessária nas hipóteses de bens destinados para o ativo permanente, 

porquanto, caso não ocorresse, haveria expressiva distorção impositiva, 

com sério abalo ao princípio da uniformidade da tributação (art. 152 da CF) 

e à economia do Estado de destino, pois se tornaria muito mais vantajosa a 

aquisição de produtos de empresas de outros Estados da federação, 

dada a cobrança exclusiva da alíquota interestadual, inferior à interna. 

Destarte, não vislumbro, na cognição sumária cabível nesta fase 

processual, a plausibilidade jurídica das alegações da autora.” (RE 

725.653, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/04/2015). Além 

disso, especificamente quanto ao DIFAL após o advento da EC 87/2015, 

os Tribunais Pátrios já vem se manifestando pela validade da cobrança 

independentemente da edição de Lei Complementar, conforme se verifica 

pelos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) EM OPERAÇÕES 

INTERESTADUAIS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA 

COBRANÇA PELO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE LEI 

COMPLEMENTAR ESPECÍFICA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. (TJAL – AI 0804274-46.2018.802.0000, 3ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, julgado em 07/12/2018) PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE 

ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. MERCADORIAS DESTINADAS 

A CONSUMIDORES FINAIS SITUADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL. CONÊNIO ICMS 93/2015 DO CONFAZ E AUSÊNCIA DE LEI 

COMPLEMENTAR. LEI ESTADUAL Nº 14.804/15. LIMINAR ANTECIPATÓRIA. 

DESCABIMENTO. Sem questionar definição constitucional quanto à 

necessidade de lei complementar e, especialmente, a definição de normas 

gerais em matéria de legislação tributária, tal como reclama art. 146, CF/88, 

como também a reserva constitucional à lei complementar para definir 

contribuintes, compensação, local das operações e base de cálculo, 

relativamente ao ICMS, ut art. 55, § 2º, XII, a, c, d e i, CF/88, há de se 

registrar, no caso concreto, envolvendo operações interestaduais e 

pagamento do diferencial de alíquotas, a existência do Convênio ICMS nº 

93/2015, seguindo-se, no âmbito local, a Lei Estadual nº 14.804/15, não 

fosse a Lei Estadual nº 8.820/89 e alterações nela introduzidas, a suprir, 

em linha de princípio, a ausência de lei complementar exigida pela 

Constituição Federal, desautorizada a liminar antecipatória. (TJRS – AI 

7007506994, 21ª Câmara Cível, Relator Des. Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, julgado em 07/02/2018) Apelação. Mandado de Segurança. ICMS. 

Diferencial de Alíquotas. Previsão constitucional autoaplicável e sem 

necessidade de lei complementar para sua instituição pelos Estados. 

Recurso improvido. (TJSP – AC 1063098-84.2017.8.26.0053, 7ª Câmara de 

Direito Público, Rel. Des. Fernão Borba Franco, julgado em 10/12/2018). 

Portanto, em análise superficial, não vislumbro o fundamento relevante do 

ato impugnado necessário à concessão da liminar, de forma que seu 

indeferimento é medida que se impõe. Isto posto, INDEFIRO a liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações 

pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se parecer ministerial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034034-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ROMA BERNO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR CREVELARI OAB - MT20446/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1034034-82.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: GUSTAVO ROMA BERNO 

IMPETRADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GUSTAVO 

ROMA BERNO em face do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/MT, 

vindicando a concessão de liminar para o fim de determinar que a 

autoridade coatora realize a renovação da sua carteira nacional de 

habilitação. Esclarece, em síntese, que: Em 07/04/2012, o impetrante, 

então condutor do veículo de placas JZY-8997, fora abordado pela Polícia 

Rodoviária Federal na rodovia BR-364, KM 211, sendo autuado no Auto de 

Infração nº T033702616 pelo artigo 306 do CTB. Afirma que já cumpriu 

com as condições impostas na suspensão condicional na seara criminal, 

bem como com as obrigações na esfera administrativa. Contudo, após 

devidamente cumprido todos os requisitos, ainda assim, não foi autorizada 

a renovação da CNH, por conta da penalidade que consta no seu 

prontuário. Diante do que expôs, requer em sede liminar a concessão da 

ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a proceder com 

o renovação da CNH – Carteira Nacional de Habilitação. Este juízo, 

ancorado no poder geral de cautela, optou por auscultar o impetrado, 

antes da apreciação de liminar. Colhidas as informações, o DETRAN alerta 

que o impetrante deixou de cumprir com todas as suas obrigações 

administrativas, pois só realizou a entrega da carteira de habilitação no dia 

15/01/2018, passando a contar desta data a suspensão da CNH pelo 
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prazo de 12 (doze) meses. É o breve relatório. Fundamento e decido. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, é necessária a 

presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração 

sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in 

mora). A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que 

o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando 

for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia 

da medida, caso seja deferida”. Analisando os argumentos despendidos 

pela impetrante, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser 

possível o acolhimento do pedido liminar por entender ausente a fumaça 

do bom direito. Em princípio, não vislumbro ilegalidade na conduta da 

Impetrada, a qual demonstra estar agindo em estrito cumprimento de seu 

dever legal, exercendo dentre outros o poder administrativo de polícia. O 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao DETRAN (órgão executivo de 

trânsito do Estado) a função de cumprir a legislação e as normas de 

trânsito e fiscalizar e controlar o processo de reciclagem e suspensão de 

condutores, nos termos do art. 22, CTB: “ Art. 22. Compete aos órgãos ou 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no 

âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; II - realizar, 

fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 

Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 

mediante delegação do órgão federal competente;” É certo que em caso 

de ilegalidade o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos, mas 

tal é exceção, não regra. Em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Consta nos autos, 

que o impetrante realizou a entrega da carteira de habilitação em 

15/01/2017, conforme protocolo de recolhimento de CNH (id. 11430030 – 

pág. 21). A propósito, dispõe o art. 19, §2º, da Resolução 182/05 do 

CONTRAN, que o termo inicial da contagem da suspensão do direito de 

dirigir inicia-se na entrega da CNH ao órgão fiscalizar, ficando ao seu 

próprio arbítrio do condutor quando iniciará o cumprimento da sua própria 

penalidade. “Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não 

havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o 

infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1º e 2º do art. 10 desta 

Resolução, para entregar sua CNH até a data do término do prazo 

constante na notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e oito) 

horas, contadas a partir da notificação, sob as penas da lei. § 1º. 

Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, a imposição da 

penalidade será inscrita no RENACH . § 2º. Será anotada no RENACH a 

data do início do efetivo cumprimento da penalidade.” No entanto, fica claro 

e evidenciado que o impetrante ainda está em período de cumprimento da 

suspensão do direito de dirigir aplicada de 12 (doze) meses. Por fim, 

destaco que os atos administrativos são dotados de presunção relativa de 

legitimidade, a qual, no caso em análise, não foi abalada pelas alegações e 

documentos apresentados pelo Impetrante. Assim, por que ausente a 

comprovação dos requisitos legais exigidos, o indeferimento do pedido 

liminar é medida que se impõe. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. PEDIDO DE LIMINAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE 

FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO. 1. O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento 

conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda 

após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que 

dispõe o art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016/09. (...)” (AgRg no MS 17.469/DF, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/09/2011, DJe 04/10/2011) Diante ao exposto, INDEFIRO a liminar 

pleiteada na exordial. 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 e cumpra, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020875-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FONTES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1020875-72.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA FONTES RODRIGUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022866-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNISTER BASTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO OAB - MT6464/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022866-20.2016.8.11.0041 AUTOR(A): RONNISTER BASTOS BARBOSA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 
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considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001084-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001084-20.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE 

AGUIAR RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014967-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MOREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014967-68.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MIRIAN MOREIRA DE ALENCAR 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006927-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006927-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALOIZO ALVES DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa 

não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta 

Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002858-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002858-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de 

ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 284 de 521



ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENICE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001304-52.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA VALDENICE DE CAMPOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, segunda-feira, 10 de 

dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002341-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NINA ROSA FERREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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: 

1002341-17.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: NINA ROSA FERREIRA SOARES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Deu-se à causa o valor de R$ 8.092,04 (oito mil, noventa e dois reais e 

quatro centavos). Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde 

Sua Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002700-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACY CANTUARIO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002700-64.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA GRACY CANTUARIO 

MARQUES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, segunda-feira, 10 de 

dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016530-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DE AMORIM (EXEQUENTE)

ANA MARIA DA SILVA BERNARDES (EXEQUENTE)

FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

ALVARO JOSE ORMOND (EXEQUENTE)

SELIGENIA ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

ELOILDES MENDES DE GUSMAO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

CARLA PATRICIA DE AMORIM (EXEQUENTE)

SIDELVANIA TICIANEL RUCHINSQUE (EXEQUENTE)

ELIETE FERNANDES DE AMORIM (EXEQUENTE)

VILMA MARIA DE MAGALHAES FORTES (EXEQUENTE)

SEBASTIANA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

LOACY CARVINA DO CARMO (EXEQUENTE)

ANTONIA QUINTINO GUSMAO (EXEQUENTE)
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ILMA REGINA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

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: 

1016530-97.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: GERCINA BENEDITA DE 

ALMEIDA, SELIGENIA ALVES MARTINS, ELOILDES MENDES DE GUSMAO 

OLIVEIRA, CARLA PATRICIA DE AMORIM, SIDELVANIA TICIANEL 

RUCHINSQUE, ELIETE FERNANDES DE AMORIM, MARIA ELIANE DE 

AMORIM, FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES, ALVARO JOSE 

ORMOND, LOACY CARVINA DO CARMO, ANTONIA QUINTINO GUSMAO, 

ILMA REGINA DE AMORIM, VILMA MARIA DE MAGALHAES FORTES, 

SEBASTIANA CORREA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA BERNARDES 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504748-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504748-87.2015.8.11.0041 AUTOR(A): IVA ALVES DA SILVA RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013430-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013430-37.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA LUCIA TORRES RÉU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024056-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024056-81.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa 

não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta 

Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 
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previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017064-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017064-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARLI BARBOZA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa 

não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta 

Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020069-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILA MARIA PACHECO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1020069-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GENTILA MARIA PACHECO E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação 

cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004834-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FARIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004834-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: REGIANE FARIA CARVALHO 

DA SILVA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, 

onde Sua Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida 

Ribeiro determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a 

remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 

Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os 

autos, verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não 

se inclui nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 

12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do 

limite imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006892-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BENEDITO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

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: 

1006892-40.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SERGIO BENEDITO FERREIRA 

DA COSTA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL VISTO. 

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, 

onde Sua Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida 

Ribeiro determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a 

remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 
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Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os 

autos, verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não 

se inclui nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 

12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do 

limite imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006339-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDE CECILIA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

SONIA DAS DORES SILVA (EXEQUENTE)

ISABEL LUIZA BARROS DA CRUZ (EXEQUENTE)

FRANCISCO BARNABE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO(A))

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1006339-90.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ADEMILDE CECILIA DE 

CARVALHO, FRANCISCO BARNABE DA SILVA, ISABEL LUIZA BARROS 

DA CRUZ, SONIA DAS DORES SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara Especializa 

os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de 

novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima Desembargadora 

Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do acórdão proferido 

nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, com “a remessa das ações que não ultrapassem o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. 

Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em discussão nesta 

demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se 

dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com 

essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda 

Pública, com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018842-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA TAVEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO BENCICE (AUTOR(A))

MARCOS PARDINHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CASTORINA LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1018842-46.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ADELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, CASTORINA LEITE PEREIRA, CREMILDA TAVEIRA DE 

CARVALHO, ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO BENCICE, MARCOS 

PARDINHO DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara Especializa os termos do 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, 

onde Sua Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida 

Ribeiro determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a 

remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 

Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os 

autos, verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não 

se inclui nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 

12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do 

limite imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1011846-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011846-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLENE DE OLVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027732-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 288 de 521



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027732-37.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIETA SILVA DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da 

causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou 

nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022585-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RITTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022585-64.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DONIZETE RITTER RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta Vara 

Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 

30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022599-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MODOLO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022599-48.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VINICIUS MODOLO TEIXEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo valor da causa 

não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Aportou nesta 

Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua Excelência, a Digníssima 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro determina o cumprimento do 

acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não 

ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014039-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014039-20.2016.8.11.0041 AUTOR(A): PAULINO LUIZ DA SILVA RÉU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003546-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA XAVIER TEODORO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR VIANNA DE ARRUDA OAB - MT0010841A (ADVOGADO(A))

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003546-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FILOMENA XAVIER TEODORO DE 

LIMA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Trata-se de ação cujo 

valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Aportou nesta Vara Especializa os termos do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, onde Sua 

Excelência, a Digníssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

determina o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. Analisando os autos, 

verifica-se que a matéria posta em discussão nesta demanda não se inclui 

nas restrições previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite 

imposto, o que afasta a competência deste juízo. Com essas 

considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações 

e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010050-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MASSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR PROCESSO n. 1010050-06.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

88.500,00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: WALTER MASSON 

Endereço: RODOVIA MT, 343, ZONA RURAL, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 

78398-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para fazer a prestação de contas do(s) 

valor(es) levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos 

autos do processo em epígrafe, apresentando Nota Fiscal em nome da 

Parte Requerente, no prazo de (dez) dias, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso CUIABÁ, 14 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027407-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TARTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1027407-28.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039097-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON ALAN DE SOUZA VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1039097-54.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043610-65.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DULCINDO NEVES DA COSTA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1043610-65.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043275-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1043275-46.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043284-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1043284-08.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043784-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS REIS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1043784-74.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043367-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARQUES BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá- MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie e efetue a 

transferência do veículo CHEVROLET TRACKER LTZ AT, CHASSI N.º 

93GNCJBEW8EL1760588, RENAVAN 01049780750, Placa QBM 1074, Cor 

Branca, sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1028829-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UROLASER SERVICO DE ASSISTENCIA EM CIRURGIAL GERAL E 

UROLOGICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Norte, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários, objetos da Notificação Fiscal nº 

430/2017 – lançamentos inscritos sob os códigos de nº 1403012659, 

1405012957 e 1405013259 –, correspondentes à exação do ISSQN 

incidente sobre a Nota Fiscal Eletrônica nº 17 e as suas consequentes 

penalidades, bem como para determinar ao Requerido que se abstenha de 

proceder à inscrição em cadastros de inadimplência, de lançar em dívida 

ativa o débito impugnado e, por conseguinte, protestar a dívida ou ajuizar 

Execução Fiscal, até ulterior decisão de mérito a ser proferida na presente 
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demanda. Intime-se o Requerido Município de Cuiabá para que cumpra a 

decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-o pessoalmente para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal. 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042127-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MACAGNAN OAB - MT4697/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ OAB - MT19066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043482-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO KENJI MUROFUSE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (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, e Bairro Jardim Monte Libano em 

Cuiabá -MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º 

da Lei 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 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, 

colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após, cls. para sentença.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043605-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS PEDDE PUCINELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADBAR DA COSTA SALLES OAB - MT1191/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo 

MARCA HONDA , MODELO CIVIC LXS , FLEX , ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2014, COR BRANCO , CATEGORIA 

PASSAGEIRO , PLACA OBR0079, sem a exigência do pagamento prévio 

das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040157-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos 

de Declaração, eis que tempestivos, e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. 

Cumpra-se o já determinado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009156 Nr: 27182-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755640 Nr: 7685-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GLÓRIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA 

- OAB:OAB/SP193926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PAULINO CALUMBI 

NASCIMENTO PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288916 Nr: 9444-10.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA CORREA SARATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - 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 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860178 Nr: 1885-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTE NOVA ERA LTDA, VERDE 

TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, ORION TURISMO 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE REGULAÇAO DOS SERVIÇOS 

PUBLICOS DELEGADO DO ESTADO DO MATO GROSSO - AGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BOTELHO MALDONADO 

- OAB:79.323/MG, MARCELO DE CARVALHO BRASIEL - OAB:46009/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT, LAURA SANTANA HENRY - OAB:282.156

 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.: 376976 Nr: 13537-45.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA HELENA PAREDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição de fls. 501, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar-se acerca da mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1080043 Nr: 1534-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIA GONÇALVES DE SOUZA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANARUCE OLIVEIRA LEMOS, ESTADO DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA DE AQUINO 

AMARAL - OAB:3461

 Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ABILIA GONÇALVES DE SOUZA 

MAGALHÃES contra o ESTADO DE MATO GROSSO e DIANARUCE 

OLIVEIRA LEMOS, objetivando a modificação de rateio de pensão vitalícia. 

Deu à causa o valor de R$ 40.172,28 (quarenta mil cento e setenta e dois 

reais e vinte e oito centavos).Juntou documentos.É o 

relatório.Fundamento.Decido.A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT.Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal n. 12.153/2009.Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege.Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública.Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação.Intime-se.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 972997 Nr: 10688-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- OAB:Procurador

 AÇÃO ANULATÓRIA

CÓDIGO: 972997

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias, dizendo se 

os débitos em questão já foram inscritos em Dívida Ativa.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1053101 Nr: 47945-52.2015.811.0041

 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: HELIA FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestar acerca do parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT, de fls. 256/260, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 838639 Nr: 43241-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANE ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, EVANDRO MORALES FERNANDES - 

OAB:14684, KLEBER PINHO DE SILVA - OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.

Deste modo, nos termos do art. 510 do CPC. DETERMINO a intimação do 

Estado de Mato Grosso para se manifestar em 15 (quinze) dias, juntando 

os documentos mencionados pelos exequentes (fichas financeiras).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800081 Nr: 6503-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI LOURENÇO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930887 Nr: 49756-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:7.031, 

GILSON FERREIRA DE MORAES - OAB:14239/MT, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931078 Nr: 49874-57.2014.811.0041

 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: FLORIVAL PIRES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATA NASCENTES ALVES 

- PROC.ESTADUAL - OAB:3408/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 936920 Nr: 53040-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais), formulado pelo autor (fls. 102/108), 

referente a realização do procedimento cirúrgico denominado “estrabismo 

em olho esquerdo com implantação do reto superior e inferior em região 

lateral”, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado, para a 

conta corrente da prestadora do serviço Clínica e Micro Cirurgia de Olhos 

(CNPJ n. 26.795.401/0001-79, Banco do Brasil, Agência n. 0046-9, Conta 

Corrente n. 46011-7), que é a empresa que apresentou o orçamento 

menos dispendioso (fl. 107).O autor fica obrigado a prestar contas no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com 

urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 229868 Nr: 36883-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR EVARISTO NAZÁRIO, AIRTON JOSÉ COSTA DE 

ARRUDA, CÂNDIDO BARBOSA ALVARENGA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 

ARIDES DIAS DA SILVA, AUGUSTO MÁRIO MAYER, IRAN PEREIRA DA 

SILVA, NILSON MANOEL TAQUES VITAL, DJALMA ANTÔNIO DE SOUZA, 

CARLINDO CARDOSO, EDMIR DE OLIVEIRA, EDMIRÇO BATISTA DE 

SOUZA, JOÃO PEREIRA VALENTIN, MESSIAS BARROS DOS SANTOS, 

ROSINALDO CAMPOS SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (PROCURADORA 

MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 4.114,88 

(quatro mil, cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos) referente ao 

pagamento da RPV de fl.408, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Município para a conta corrente do patrono do autor, José Tadeu 

Rodrigues De Amorim (Banco do Brasil, Agência: 2363-9, Conta Corrente: 

24.678-6, CPF n°. 317.796.111.53).Intime-se a PGM e a parte 

exequente.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031581-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1031581-17.2017.8.11.0041 (PJE 

3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio 

formulado pelo autor EVANDO DE SOUZA SILVA (ID n°. 16512135), (CPF: 

943.578.201-97), na importância de R$ 32.210,00 (trinta e dois mil e 

duzentos e dez reais), referente ao custeio do fornecimento da “o 

tratamento médico indicado no Município de São Paulo/SP, conforme 

prescrição de seu médico especialista (ID nº 10238673, 10238727 e 

10238757), fornecendo-lhe passagens aéreas, diárias e ajuda de custo 

para sua acompanhante, através do programa de Tratamento Fora do 

Domicílio – TFD”, para a manutenção de sua saúde, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da prestadora 

de serviço. Em síntese, é o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. A 

desobediência à ordem legal de funcionário público constitui CRIME DE 
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DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 

1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de responsabilidade contra as 

decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, 

mandados ou decisões do Poder Judiciário. É inconcebível a recalcitrância 

do Requerido em obedecer à ordem judicial; tal medida constitui um açoite 

à Administração da Justiça e não coaduna com o Estado Democrático de 

Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento imediato da ordem, com 

responsabilização das referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, 

de medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado 

cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo 

princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão provisória, não o fez, o 

que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde do requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa fornecedora do tratamento, bem como ao requerente nos termos 

das receitas e relatório médicos, para que realize o TFD, ID n°.16512506 e 

16512508. ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO: 

Que se proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 

32.210,00 (trinta e dois mil e duzentos e dez reais), referente ao custeio 

do fornecimento do “ tratamento médico indicado no Município de São 

Paulo/SP, conforme prescrição de seu médico especialista (ID nº 

10238673, 10238727 e 10238757), fornecendo-lhe passagens aéreas, 

diárias e ajuda de custo para sua acompanhante, através do programa de 

Tratamento Fora do Domicílio – TFD”, devendo o valor ser transferido da 

Conta Única do Estado para a conta corrente da prestadora do serviço e 

da parte autora da seguinte forma: a) R$ 27.210,00 (vinte e sete mil e 

duzentos e dez reais), para o INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SÃO 

PAULO (Banco Santander, Agência 0438, Conta Corrente 130010-145, 

CNPJ n° 53.588.216/0001-86); b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor 

da demanda Sr. EVANDO SOUZA SILVA (Banco Bradesco S.A, Agência 

1584, Conta Corrente 30287-2, CPF n°. 943.578.201-97). O autor fica 

obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias, apresentado as 

respectivas notas fiscais do bloqueio realizado neste momento, bem como 

da decisão ID n°.11607850. Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041931-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1041931-30.2018.8.11.0041 Vistos, 

etc. Trata-se de ação movida por CLEIDE NUNES contra o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando a declaração de nulidade do contrato temporário, 

bem como a cobrança de valores. Deu à causa o valor de R$ 5.500,00 

(cinco mil e quinhentos reais). Juntou documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado 

em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, 

§1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como 

com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041391-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1041391-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal proposta por YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA. em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão de tutela de urgência para que seja determinada 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no 

Aviso de Cobrança Fazendário nº 319467/332/68/2011, mediante a 

realização do depósito do montante integral do crédito tributário em 

discussão, nos termos do art. 151, II do CTN, bem como que seja 
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determinado ao Requerido que se abstenha de proceder a qualquer 

cobrança ou restrição às atividades e circulação de mercadorias da 

Autora no território deste Estado do Mato Grosso. Aduz, em síntese, que é 

empresa privada que tem por objetivo social o comércio, a importação e a 

exportação de motocicletas, suas peças e acessórios, além de outras 

atividades, sendo, portanto, contribuinte do ICMS, tendo como 

destinatários de seus produtos as concessionárias de sua marca 

localizadas no Estado de Mato Grosso. Assevera que foi surpreendida 

com a lavratura do Aviso de Cobrança Fazendário nº 

319467/332/68/2011, por meio do qual a Fazenda Pública do Estado do 

Mato Grosso cobrou o ICMS supostamente devido na modalidade de 

Substituição Tributária em razão das remessas feitas aos contribuintes do 

ICMS localizados no Estado do Mato Grosso no período de novembro de 

2009 a abril de 2011, sendo que, irresignada com a cobrança, apresentou 

as defesas administrativas cabíveis, as quais foram rejeitadas pela 

autoridade fazendária. Pontua que a autuação foi mantida e o débito foi 

inscrito no sistema de Conta-Corrente da Secretaria da Fazenda do Mato 

Grosso, sendo que o débito corrigido resulta no montante de R$ 

638.094,33 (seiscentos e trinta e oito mil e noventa e quatro reais e trinta e 

três centavos), contudo entende que os valores cobrados pelo Requerido 

são fundados em dispositivos manifestamente ilegais e contrários ao 

ordenamento jurídico que rege o ICMS incidente sobre remessas 

interestaduais de mercadorias. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. No mais, 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). Conforme relatado, a presente 

ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante a 

realização do depósito do montante integral do crédito tributário em 

discussão, nos termos do art. 151, II do CTN, bem como que seja 

determinado ao Requerido que se abstenha de proceder a qualquer 

cobrança ou restrição às atividades e circulação de mercadorias da 

Autora no território deste Estado do Mato Grosso. O art. 151, II do CTN 

prevê, como direito subjetivo da parte, a suspensão da exigibilidade da 

multa mediante depósito do montante integral. Tal prerrogativa decorre ex 

vi legis, cuja realização prescinde até mesmo de autorização judicial, 

valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à 

Fazenda Pública, razão pela qual não pode a mesma se opor à vontade do 

contribuinte, pois é um direito livremente exercitável. Deveras, o efeito do 

depósito calçado no artigo 151, II do CTN, é justamente o de inibir os 

efeitos da mora, quais sejam a fluência dos juros e da multa de mora 

previstos na legislação fiscal, a inscrição do contribuinte nos cadastros de 

negativação e a submissão à execução judicial da dívida. Desta feita, 

restando configurado direito livremente exercitável pela empresa-Autora 

no afã de se discutir a sua cobrança e, via de consequência, tratando-se 

de uma garantia de pagamento do crédito tributário à Fazenda Pública ao 

final da demanda, entendo presente a relevância da fundamentação. A 

doutrina publicista tem se posicionado nesse sentido, consoante se extrai 

da lição do doutrinador Vladmir Passos, que ora se transcreve: “Prevista 

em norma geral editada pela União, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário pelo depósito do seu montante integral reveste-se de condição 

de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos 

da legislação ordinária que pretendam anulá-la. Porque configura um 

direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, – que se pressupõe 

pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, 

independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial 

requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até 

mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o 

qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a 

efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo 

sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que 

interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica 

assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica 

suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito 

de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a 

pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser 

prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que 

o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o 

crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que 

se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se 

vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se 

improcedente a demanda.” (Código Tributário Nacional Comentado. 4ª 

edição. editora RT – 2008. Pág 690/691) – Destacamos. A propósito, não é 

outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. 

ARTIGO 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO DEPÓSITO. 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O depósito efetuado por ocasião do questionamento 

judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação suspende a 

exigibilidade do mesmo, enquanto perdurar a contenda, ex vi do disposto 

no artigo 151, II, do CTN, e, por força do seu desígnio, implica lançamento 

tácito no montante exato do quantum depositado, conjurando eventual 

alegação de decadência do direito de constituir o crédito tributário”. (AgRg 

nos EDcl no REsp 961049/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010) – Destacamos. Ademais, não há 

que se olvidar que, por se tratar o lançamento de uma atividade vinculada, 

uma vez não subsistindo discricionariedade praticada por parte de agente 

fiscalizador, resta evidente a ausência de prejuízo à Requerente, cuja 

consequência é o imediato recolhimento da multa questionada, sob pena 

do mesmo ser inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações 

acessórias e medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico 

vigente. Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade 

do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na 

forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. 

Contudo, não se mostra possível determinar que o Requerido se abstenha 

de proceder a qualquer cobrança ou restrição às atividades e circulação 

de mercadorias da Autora no território estadual, tenho que a pretensão, da 

maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido formulado, 

aplicável a casos futuros e incertos, objetiva verdadeiro salvo conduto em 

favor da Requerente. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para 

o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário nº 

319467/332/68/2011, ante a realização do depósito judicial nos autos (ID 

nº 16913283), até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta ação. 

Verifique-se acerca da abertura de conta nestes autos e sua 

correspondente vinculação à conta única. Em seguida, lavre-se o termo de 

depósito. Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para que cumpra a 

decisão supra e, 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, abro vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para que se manifeste 

no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. 

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043281-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1043281-53.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por MARCO 

TULIO MONTEIRO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os 

servidores da educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 
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45 dias conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por 

exercer cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial 

vieram documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda é conexa, aos autos n° 

1028936-19.2017.811.0041, contudo, observo que o tal processo tramita 

perante o juízo da Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço 

que o instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões 

inconciliáveis, razão por que os feitos nessas condições são reunidos 

para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo 

Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto 

nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a 

existência dos autos da Ação de nº. ° 1028936-19.2017.811.0041 (PJE), 

que tramita perante a Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital, e 

abrange a mesma matéria e ainda pendente de sentença, no intuito de 

evitar decisões contraditórias, a medida que se impõe é o declínio da 

competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 113, § 

2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043668-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERRAZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1043668-68.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por LUCIANA 

FERRAZ GOMES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os servidores da 

educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 45 dias 

conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por exercer 

cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial vieram 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

presente demanda é conexa, aos autos n° 1028936-19.2017.811.0041, 

contudo, observo que o tal processo tramita perante o juízo da Primeira 

Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço que o instituto da conexão 

visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, razão por que os feitos 

nessas condições são reunidos para apreciação conjunta, pelo mesmo 

juízo. O Novo Código de Processo Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A 

competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da Ação de nº. ° 

1028936-19.2017.811.0041 (PJE), que tramita perante a Primeira Vara Da 

Fazenda Pública da Capital, e abrange a mesma matéria e ainda pendente 

de sentença, no intuito de evitar decisões contraditórias, a medida que se 

impõe é o declínio da competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda 

Pública de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 

de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022435-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAHER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA ALBINO NETO OAB - SP222187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1022435-15.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Declaratória proposta 

com o escopo de obter decisão para que seja suspensa da cobrança do 

ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD 

(Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão) da fatura de energia elétrica da parte Autora. O 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano 

de 2016, suspendeu as liminares que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, 

fixando o entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá 

efeitos tão somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. 

Contudo, em recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 

1.163.020, determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou 

coletivos, em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. 

Melhor elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043605-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS PEDDE PUCINELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADBAR DA COSTA SALLES OAB - MT1191/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1038933-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por GLADIS PEDDE PUCINELI com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo MARCA HONDA , MODELO CIVIC 

LXS , FLEX , ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2014, COR BRANCO , 

CATEGORIA PASSAGEIRO , PLACA OBR0079, sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 
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certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Como alhures relatado, 

busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a determinação 

para que o veículo MARCA HONDA , MODELO CIVIC LXS , FLEX , ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2014, COR BRANCO , CATEGORIA 

PASSAGEIRO , PLACA OBR0079, seja licenciado sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 17052894), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo MARCA HONDA , 

MODELO CIVIC LXS , FLEX , ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2014, COR 

BRANCO , CATEGORIA PASSAGEIRO , PLACA OBR0079, sem a exigência 

do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043520-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA GCSJ LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAN RIBEIRO CAMPANA OAB - MT22014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1043520-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por FAZENDA GCSJ 

LTDA., neste ato representada pelo seu diretor superintendente, o Sr. Luiz 

Antonio Felippe, contra ato tido por coator de lavra da COORDENADORA 

DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO 

AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida antecipatória para que 

seja determinado à autoridade Impetrada que suspenda o ato lesivo, 

assegurando à Impetrante o regular prosseguimento com a devida análise 

do Pedido de Cadastro Ambiental Rural. Em síntese, é o que merece 

registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a qual compete “Processar e julgar as ações de natureza civil, 

pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, 

além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente”. Com 

efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara Especializada do Meio 

Ambiente possui competência absoluta para o julgamento da presente 

ação. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim 

dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou 

da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Por 

corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo citado, 

conclui-se que compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar 

e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada do Meio Ambiente, nos termos do art. 64 do CPC/2015. 

Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042594-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1042594-76.2018.8.11.0041 Vistos, 

etc. Trata-se de ação movida por JOSÉ PAES DA SILVA contra o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a condenação da Reclamada ao 

pagamento de verbas trabalhistas. Deu à causa o valor de R$ 11.282,04 

(Onze mil duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos). Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 298 de 521



Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043789-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY BARBOSA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ROSENO DIAS OAB - MT2902/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGER ROSENO DIAS OAB - MT0019802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC) 

(IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1043789-96.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por LUCY BARBOSA DA SILVA contra ato 

indigitado coator da lavra SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEDUC MT, representada neste 

ato pela Secretária de Estado de Educação Prof. Sra. MARIONEIDE 

ANGELICA KLIEMASCHEWSK e PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

DA UNIDADE ESCOLAR E.E. BARÃO DE MELGAÇO qualificado na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar. Liminar indeferida ao ID n°. 

12918640. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente 

Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043673-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN DE LOURDES PELICIARI (IMPETRANTE)

CLAUDIO DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (IMPETRANTE)

MAIBY FURQUIM RODRIGUES (IMPETRANTE)

LUDMA DA COSTA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

KEILA SANDRA SPESSOTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO(A))

DIONILDO GOMES CAMPOS OAB - MT3302/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1043673-90.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CLÁUDIO DE 

OLIVEIRA BRANDÃO JÚNIOR e outros contra ato tido por ilegal de lavra da 

SUPERINTENDENTE DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

DA SEDUC, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que 

proceda com a confecção e expedição de certificado com cumprimento 

integral de carga horária. Aduzem, em síntese, que, ao longo do ano letivo 

de 2018, gozaram de licença prêmio e/ou precisaram se ausentar do labor 

diário devido às licenças médicas, tendo apresentado referidos pedidos 

ao diretor da Escola ao qual estão vinculados. Asseveram que, ao final do 

Projeto PEFE e confecção dos certificados que comprovam a participação 

e assiduidades no curso, que serve para a contagem de ponto de cada 

profissional, foram informados pela Coordenadora Pedagógica que “não 

seria possível a atribuição de pontos por assiduidade no Projeto PEFE, 

tendo em vista os afastamentos de suas funções pelos motivos já 

mencionados”, ou ainda terem sido efetivados pela SEDUC depois do 

curso ter iniciado, não gerando, dessa maneira, presença (carga horária) 

suficiente para gerar certificado. Pontuam que a referida coordenadora 

afirmou ter fundado a decisão com base nas orientações do 

CEFAPRO-Cuiabá e norma técnica 007/2017, o que é em suma, é uma 

ratificação do parecer técnico 1.461/ASEJ/SEDUC/MT/2011, todavia 

alegam que tanto o afastamento para gozo de licença prêmio como para 

tratamento de saúde são regulados pelas Leis Complementares nº 50/98 e 

04/90, as quais consideram ambas as hipóteses, como dia trabalhado. 

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. Pugnam pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da Justiça 

Gratuita. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade Impetrada que proceda com a confecção e 

expedição de certificado com cumprimento integral de carga horária. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 17064501 e seguintes, não 

vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que os Impetrantes não demonstraram de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostaram documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. 

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria 

certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra 

crível ante a ausência de manifestação da autoridade tida por coatora. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 
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autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo o presente como mandado. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1042933-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DORILEO DALL BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ALVARÁ JUDICIAL (PJE 2) PROCESSO Nº 1042933-35.2018.8.11.0041 

Vistos, etc. Cuida-se de Requerimento de Alvará Judicial proposto por 

LUCIA HELENA DORILÊO DALL BELLO, objetivando uma autorização para 

que a Requerente proceda ao levantamento da quantia dos valores a que 

faz jus junto ao Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 3276, Conta 

Corrente nº 132-4. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 1.618,61 (um mil seiscentos e 

dezoito reais e sessenta e um centavos). Em síntese, é o que merece 

registro. Ressalto que a vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal 

nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria nº 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042813-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA R SEGABINAZI MOREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1042813-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

MONICA RAQUEL SEGABINAZI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 20082539, 

tornando sem qualquer efeito e validade, o registro de pendência (débito) 

ou irregularidade constante na certidão de débitos da PGE/MT e conta 

corrente da SEFAZ/MT da Requerente. Em síntese, é o que merece 

registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de 

Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de 

Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos 

executivos fiscais e das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em 

razão de já haver CDA constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo 

Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais 

providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e 

posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023988-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE EXECUÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 1023988-97.2018.8.11.0041 

Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Cuida-se de Execução de Título 

Judicial movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a expedição do competente precatório em favor da 

Exequente pelo Presidente deste Tribunal, na forma do §1º do artigo 910, 

no valor de R$ 630.048,87 (seiscentos e trinta mil e quarenta e oitenta 

reais e oitenta e sete centavos). Aduz, em síntese, que o Juízo da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande deferiu 

uma liminar, em 28.07.02014, determinando que o Estado de Mato Grosso 

prestasse assistência médica ao paciente Erick Felipe de Paula 

Bernardino, todavia referida medida antecipatória não foi cumprida. 

Assevera que, ante o não cumprimento da liminar deferida pelo Município 

de Várzea Grande e pelo Estado de Mato Grosso, foi requerido o bloqueio 

de valores para o pagamento dos procedimentos realizados pela 

instituição Requerente, ocasião em que foi bloqueado o valor de R$ 

136.142,91 (cento e trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e 

noventa e um centavos). Relata que, devido à gravidade do caso, foi 

necessária a realização de mais 04 (quatro) procedimentos cirúrgicos no 

paciente, resultando no valor final de R$ 515.579,46 (quinhentos e quinze 

mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), 

restando pendente do pagamento da diferença das cirurgias realizadas, 

no importe de R$ 379.436,55 (trezentos e setenta e nove mil quatrocentos 

e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a qual até o momento 

não foi paga. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

O Estado de Mato Grosso apresentou Exceção de Pré-Executividade aos 

autos (ID nº 15989945), alegando ser o juízo da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande o juízo competente para 

apreciar e julgar a presente demanda, bem como aduz que não foi 

apresentado nos autos o título executivo a ser executado. Em síntese, é o 

que merece registro. Inicialmente, cumpre tecer breves considerações 

acerca da presente demanda. Em suma, alega a Exequente que realizou 

diversos procedimentos médicos em favor do paciente Erick Felipe de 

Paula Bernardino, cumprindo uma determinação judicial proferida pelo juízo 
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da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, entretanto foram bloqueados valores referentes a apenas um dos 

procedimentos, restando pendente o pagamento da quantia de R$ 

379.436,55 (trezentos e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis 

reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado para o valor de R$ 

630.048,87 (seiscentos e trinta mil e quarenta e oito reais e oitenta e sete 

centavos). Importante ressaltar que a pretensão autoral em obter o 

ressarcimento dos valores gastos com os procedimentos médicos 

realizados, os quais não foram autorizados e/ou determinados pelo D. 

Juízo da Comarca de Várzea Grande, há de ser debatida em ação própria, 

tendo em vista que se mostra imprescindível a produção de provas que 

atestem a impossibilidade de atendimento do Estado, bem como se houve 

efetivamente a realização desses procedimentos, a necessidade destes e 

os corretos valores a serem praticados. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência pátria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DESPESAS RELATIVAS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E 

INTERNAÇÃO. DIREITO À PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

Em se tratando de demanda na qual a parte autora postula o 

ressarcimento de despesas relativas à internação e cirurgia realizadas em 

hospital particular, a disponibilidade ou não de leito no SUS constitui o tema 

da prova, pois tal fato é imprescindível para justificar ou não a 

necessidade da internação particular e, por conseguinte, o direito ao 

ressarcimento postulado. Dessa forma, as partes tem direito à produzir 

prova sobre tal fato, desde que admissível a prova e pertinente, não 

havendo, pois, óbice à produção de prova testemunhal. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70047760400, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de 

Azambuja, Julgado em 27/06/2012). Além disso, após uma minuciosa 

análise dos autos e da documentação acostada, imperioso ressaltar que 

não há qualquer título executivo judicial passível de ser executado na 

presente demanda, além de que não se observa a decisão que determinou 

a realização do procedimento médico ao paciente ou que determinou o 

bloqueio dos valores pleiteados. Com efeito, tudo nos leva a crer que a 

Exequente busca o ressarcimento de serviços adicionais realizados, 

contudo não há prova cabal que demonstre a necessidade da realização 

dos mesmos, fato este que corrobora com o fundamento do Executado de 

que não há título executivo a embasar o pedido posto em juízo. Outrossim, 

em análise dos autos nº 15164-31.2014.811.0002 no sítio eletrônico do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual tramitou junto a 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em 

nenhum momento foi determinada a realização dos procedimentos, bem 

como sequer o referido juízo foi comunicado das suas necessidades. 

Melhor abalizando, transcrevo trecho da decisão proferida em 30.06.2015 

no mencionado processo, ipsis litteris: “(...) Vê-se nas razões recursais 

que o Hospital e Maternidade São Mateus insiste em sua convicção de que 

deve ser bloqueada em contas públicas do Estado a quantia mencionada 

acima, tida como de valor remanescente do procedimento médico 

efetivado no requerente, que é beneficiário da gratuidade da justiça, em 

virtude da realização de mais 4 procedimentos cirúrgicos no paciente, não 

constantes no primeiro orçamento apresentado. Como bem salientado pelo 

embargante, o "procedimento de retirada e colocação de outra válvula 

programável no outro lado" foi orçado em R$ 136.142,91 (cento e trinta e 

seis mil e cento e quarenta e dois centavos e noventa um centavos), 

tendo tal valor sido bloqueado e transferido para a conta corrente do 

referido hospital. Logo, por não ter este Juízo sido comunicado 

previamente da necessidade da realização de outros novos 

procedimentos, não havendo, assim, autorização judicial nesse sentido, e 

levando-se em conta que, além de o hospital ser alheio à relação 

processual, pesa contra este a investigação de superfaturamento, 

segundo recomendação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso exarada nos autos do Pedido de Providências n. 172/2014, 

Protocolo 0135633-15.2014.8.11.0000, não há que se falar em mudança 

da decisão recorrida. (...)” – Destacamos. À vista disso, é possível 

concluir que, de fato, não há qualquer título executivo judicial que dê 

ensejo ao pagamento dos valores pleiteados pela parte Exequente, sendo 

necessária a extinção da presente Execução ante a não existência de 

título executivo. Diante de todo o exposto, e ante a não constatação da 

existência de título executivo, conforme dispõem os arts. 515 e 784 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, IV do CPC/2015. Condeno a Exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos 

do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015 Intime-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 12 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013986-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE EXECUÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 1013986-05.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Cuida-se de Execução de Título 

Judicial movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a expedição do competente precatório em favor da 

Exequente pelo Presidente deste Tribunal, na forma do §1º do artigo 910, 

no valor de R$ 738.088,02 (setecentos e trinta e oito mil e oitenta e oito 

reais e dois centavos). Aduz, em síntese, que no dia 20.07.2014 o Sr. 

Claudiomar José Fialho impetrou o Mandado de Segurança nº 

14912-28.2014.811.0002 contra ato praticado pelo Secretário Municipal de 

Saúde do Município de Várzea Grande/MT, requerendo a transferência do 

Pronto Socorro Municipal para a Unidade de Terapia Intensiva, junto à rede 

pública ou em entidade privada, às expensas do Estado de Mato Grosso. 

Assevera que o paciente supracitado não logrou sucesso na obtenção de 

vaga via Central de Regulação Estadual, tendo o juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública deferido a antecipação de tutela, em 

plantão judiciário, determinando que o paciente fosse internado no Hospital 

São Mateus, ocasião em que foi recebido e prestada toda a assistência 

médico-hospitalar possível, inclusive internação em UTI, no dia 20.07.2014, 

onde permaneceu até 27.08.2014, totalizando 38 (trinta e oito) dias de 

internação até a alta médica. Relata que apresentou o respectivo 

fechamento de contas aos autos e solicitou, na qualidade de terceiro 

interessado e em sede de embargos de declaração, o recebimento do 

crédito oriundo da prestação de serviços nos próprios autos, sendo 

indeferido pelo presidente do feito. Pontua que é credor do Executado, na 

importância de R$ 738.088,02 (setecentos e trinta e oito mil e oitenta e oito 

reais e dois centavos), resultado da atualização do valor nominal de R$ 

455.106,06 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cento e seis reais e 

seis centavos), oriundo dos procedimentos médico-hospitalares 

realizados. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. O 

Estado de Mato Grosso apresentou Embargos à Execução aos autos (ID 

nº 14108707). Em síntese, é o que merece registro. Inicialmente, cumpre 

tecer breves considerações acerca da presente demanda. Em suma, 

alega a Exequente que realizou diversos procedimentos médicos em favor 

do paciente Claudiomar José Fialho, cumprindo uma determinação judicial 

proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, entretanto a autoridade ora coatora dos 

autos nº 14912-28.2014.811.0002 não efetuou o repasse dos valores 

referentes aos procedimentos realizados ao Exequente, sendo este 

credor da importância de R$ 738.088,02 (setecentos e trinta e oito mil e 

oitenta e oito reais e dois centavos), resultado da atualização do valor 

nominal de R$ 455.106,06 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cento e 

seis reais e seis centavos). Importante ressaltar que a pretensão autoral 

em obter o ressarcimento dos valores gastos com os procedimentos 

médicos realizados há de ser debatida em ação própria, tendo em vista 

que se mostra imprescindível a produção de provas que atestem a 

impossibilidade de atendimento do Estado, bem como se houve 

efetivamente a realização desses procedimentos, a necessidade destes e 

os corretos valores a serem praticados. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência pátria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DESPESAS RELATIVAS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E 

INTERNAÇÃO. DIREITO À PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

Em se tratando de demanda na qual a parte autora postula o 

ressarcimento de despesas relativas à internação e cirurgia realizadas em 

hospital particular, a disponibilidade ou não de leito no SUS constitui o tema 
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da prova, pois tal fato é imprescindível para justificar ou não a 

necessidade da internação particular e, por conseguinte, o direito ao 

ressarcimento postulado. Dessa forma, as partes tem direito à produzir 

prova sobre tal fato, desde que admissível a prova e pertinente, não 

havendo, pois, óbice à produção de prova testemunhal. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70047760400, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de 

Azambuja, Julgado em 27/06/2012). Além disso, após uma minuciosa 

análise dos autos e da documentação acostada, imperioso ressaltar que 

não há qualquer título executivo judicial passível de ser executado na 

presente demanda, além de que não se observa a decisão que determinou 

o pagamento dos valores pleiteados referente aos procedimentos médicos 

realizados pelo Hospital Exequente. Com efeito, tudo nos leva a crer que a 

Exequente busca o ressarcimento de serviços adicionais realizados, 

contudo não há prova cabal que demonstre a necessidade da realização 

dos mesmos, fato este que corrobora com o fundamento do Executado de 

que não há título executivo a embasar o pedido posto em juízo. Outrossim, 

em análise dos autos nº 14912-28.2014.811.0002 no sítio eletrônico do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual tramitou junto a 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

verifica-se que o mesmo foi impetrado somente em face do Secretário 

Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT, bem como em nenhum 

momento foi determinada a internação diretamente no Hospital São Mateus, 

diversamente do alegado pela parte Exequente, mas tão somente foi 

determinada a transferência do paciente para um leito de UTI em rede 

pública ou particular de saúde. Melhor abalizando, transcrevo trecho da 

decisão proferida em 20.07.2014 no mencionado processo, ipsis litteris: 

“(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, e ordeno que as 

autoridades coatoras procedam imediatamente com a transferência da 

parte autora a uma Unidade de Terapia Intensiva UTI, em virtude do seu 

quadro clínico, em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou 

não ao SUS, a contar do recebimento da ordem judicial, devendo as 

autoridades coatoras prestar toda a assistência médica necessária à 

parte autora, suportando as despesas correlatas. (...)” – Destacamos. À 

vista disso, é possível concluir que, de fato, não há qualquer título 

executivo judicial que dê ensejo ao pagamento dos valores pleiteados pela 

parte Exequente, sendo necessária a extinção da presente Execução ante 

a não existência de título executivo. Diante de todo o exposto, e ante a não 

constatação da existência de título executivo, conforme dispõem os arts. 

515 e 784 do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015. 

Condeno a Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) do valor 

da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015 Intime-se. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043081-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1043081-46.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Execução por Quantia Certa proposta por JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando expedição de ofício requisitório ao Governador 

do Estado de Mato Grosso para que proceda, mediante requisição de 

pequeno valor, o pagamento do débito existente junto ao Exequente, 

devidamente atualizado. O Requerente aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 17009271). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que o Exequente 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo Exequente (ID nº 17009271), para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027968-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA GONCALVES DE AZEVEDO (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 1027968-52.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/08/2018 10:17:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VERA LUCIA GONÇALVES DE AZEVEDO CPF Nº 

567.799.921-00 CDA's Nºs 2015/1180339; 2016/1295193; 2017/1469694. 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.268,57 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Processo eletrônico feito à conclusão 

desnecessária e inexplicávelmente. ADVIRTO o Sr. Gestor e/ou Analista 

Judiciário, que remeteram este PJe à conclusão sem cumprimento integral 

das determinações anteriores, para zelarem com mais eficiência no 

cumprimento dos despachos/decisões/sentenças judiciais doravante, sob 

pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório de citação 

proferido em 30/08/2018 - ID nº 15071880, CERTIFICANDO-SE sobre cada 

cumprimento, conforme já determinado alhures. PUBLIQUE-SE, nos termos 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009368-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA VIVIANE 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 1009368-17.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2017 09:56:27 EXEQTE: MUNICÍPIO 

CUIABÁ EXECDA: RENATA VIVIANE DA SILVA CPF Nº 489.631.351-87 

CDA's Nºs 1226751; 1062091 VALOR DA CAUSA: R$ 9.973,45 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado(s) pela(s) 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 Lei Nº 6860/1980 (LEF). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. I - Considerando que o prazo de suspensão já se 

esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente ao Município Exequente 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 EM SEIS ANOS, a contar da 

data da distribuição desta Execução Fiscal, ANOTANDO-SE no Sistema 

PJE. I. Decorrido o prazo acima (seis anos da data da distribuição), não 

havendo manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 
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autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. II. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar da 

distribuição), 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). III. A remessa dos 

autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). 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 e bem assim, a Parte Executada (DJe). 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) - CODIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As 

citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026104-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 1026104-13.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:07:39 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ Nº 00.825.661/0001-56 CDA's Nºs 2014/1081758; 2015/1197338; 

2016/1347084; 2017/1504229. VALOR DA CAUSA: R$ 54.466,86 

DESPACHO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 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. Eis o relato. DECIDO. I - 

Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente ao Município Exequente se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena 

de ARQUIVAMENTO até a data da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS 

ANOS, a contar da data do despacho ordenatório da citação, 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. I. Decorrido o prazo acima (seis anos da 

data do despacho ordenatório da citação), não havendo manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação 

no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do mérito, nos 

termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. II. O 

desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar da data do despacho 

ordenatório da citação), 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). III. 

A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 
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sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 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 e bem assim, a Parte Executada (DJe). 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As 

citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023268-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO GUIDES (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 1023268-67.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:06:43 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DORVALINO GUIDES CPF Nº 

197.229.589-68 CDA Nº 1422130 VALOR DA CAUSA: R$ 12.878,18 

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 

anexada com a inicial, proposta em relação à empresa CX CONSTRUÇÕES 

LTDA. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo a pessoa 

de DORVALINO GUIDES, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF 

sob o n.° 197.229.589-68, residente e domiciliado na Rua Bueno Aires, n.° 

410, Edifício American Park, Apto. n.° 1.901, Jardim das Américas, CEP 

78.060-634, Cuiabá-MT, comparecido nos autos e requerido a retificação 

do cadastro (polo passivo) junto ao Sistema PJe, pois não figura como 

devedor na petição inicial e sua CDA. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação na Distribuição e no Sistema PJe, CERTIFICANDO-SE. Após, 

CUMPRA-SE imediatamente o despacho ordenatório da citação constante 

destes autos, proferido em 09/09/2017 (ID 9792160). PUBLIQUE-SE, nos 

termos do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500264-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINDO MAFFINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500264-29.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 08:32:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GOMERCINDO MAFFINI CPF/CNPJ Nº 120.648.829-87 CDA'S Nº'S 

2015/1088646 2015/1088647 2015/1088648 2015/1088649 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.876,04 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE ... Em razão do cancelamento do parcelamento firmado 

entre as Partes, DEFIRO o pedido formulado pelo Município Exequente e 

DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 
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Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de 

dez dias para cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua 

devolução pelo Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para providências. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, em sendo 

certificado a impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo 

Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos 

apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação da Parte Executada e consequente 

validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no 

prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO 

ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente 

extinção deste processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos 

do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de nova vista à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo 

único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), não havendo manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da 

data do despacho que determinou a primeira citação e interrompeu a 

prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do 

CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do 

Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos 

da data do parcelamento firmado entre as Partes), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre 

informações necessárias à citação da parte Executada e advento da 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VIII. 

O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a primeira citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). X 

- 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. XI - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 1] . Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 

honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o 

e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acimade 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. [2] . Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal; 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: 0501495-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F J TRANSPORTES 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 0501495-91.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 07:16:56 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: F J TRANSPORTES LTDA - ME 

CNPJ Nº 07.500.133/0001-76 CDA's Nºs 2015/1090470; 2015/1090471; 

2015/1090472; 2015/1090473; 2015/1090474; 2015 VALOR DA CAUSA: 

R$ 19.120,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

I. DEFIRO os pedidos formulados pelo Município Exequente e dando 

prosseguimento a esta execução fiscal, DETERMINO que se PROCEDA 

NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO da (o) Executada (o), por carta AR, 

observando-se o novo endereço fornecido pelo Exequente, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 
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pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de 

dez dias para cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua 

devolução pelo Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para providências. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, em sendo 

certificado a impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo 

Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos 

apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação da Parte Executada e consequente 

validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no 

prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO 

ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente 

extinção deste processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos 

do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de nova vista à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo 

único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), não havendo manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da 

data do despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, 

nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. VIII. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a citação da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - A remessa 

dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acimade 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 2.000 (dois 

mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de 

três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por 

cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; 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: 0500680-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRIO VITAL TADEU STEFANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO(A))

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 0500680-94.2015.8.11.0041 

DATA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 07:00:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VALDELIRIO VITAL TADEU 

STEFANELLO CPF/CNPJ 388.023.251-20 CDA'S NºS 2012 / 0761591, 2013 

/ 0921023, 2014 / 1050727 e 2015 / 1216704. VALOR DA CAUSA: R$ 

46,819.74 DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de 

IPTU’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), tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação do Executado. Em 

05/11/2015 o Executado propôs EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ID nº 
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358364 e na data de 23/02/2017 apresentou petição, na qual informou que 

as dívidas fiscais cobradas nestes autos foram objetos de parcelamento - 

Termo de Acordo nº 48316/2015, postulando ao final pelo “julgamento 

antecipado da lide”, com declaração da inexistência do débito, julgando-se 

procedente os pedidos constantes dos Embargos à Execução. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I – NÃO CONHEÇO da petição 

apresentada em 05/11/2015, uma vez que os Embargos à Execução Fiscal 

constituem ação autônoma e, desta forma devem ser processados em 

autos apartados, conforme previsão expressa do Art. 925, §1º do 

CPC/2015. II - DÊ-VISTA dos autos ao Município Exequente para que se 

manifeste acerca da petição juntada pelo Executado – ID nº 4952942, que 

se fez acompanhar de documentos, na qual informa a quitação do débito 

fiscal após cumprimento do Acordo n. 48316/2015, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de reconhecimento tácito de cumprimento do 

referido acordo. COM ou SEM manifestação, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e VOLTEM-ME os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE o 

Executado desta decisão (DJe). PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 

205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021642-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAURO MENDES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1021642-76.2018.8.11.0041 

DIST.: 17/07/2018 17:24:23 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE-MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1032254-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DIAS FILHO (EMBARGANTE)

JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL (EMBARGANTE)

JUVENTINO DIAS NETO (EMBARGANTE)

SUPERMIX CONCRETO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO MOL OAB - MG78019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1032254-73.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A e 

outros (3) EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à Execução Fiscal 

distribuído por dependência à Ação Executiva nº 1010158- 

35.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se proceda ao 

devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 2. Certifique 

o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou efetivação 

da penhora nos autos da execução fiscal nº 1010158- 35.2016.8.11.0041 

3. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 779933 Nr: 33437-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORELLO - 

OAB:OAB/SP112.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos etc...

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal promovida por ITAÚ UNIBANCO 

S/A, sendo que no curso da ação a parte autora postula a extinção do 

feito, com fulcro no art. 485, VIII E § 4º do CPC.

Ante os termos do pedido expresso da parte autora, nos termos do art. 

485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para 

que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro 

extinto o processo sem resolução de mérito.

 Custas processuais quitadas previamente.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte exequente no 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), com fundamento no artigo nº 85, §8º c/c §10 do CPC .

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 782389 Nr: 36028-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1 – O presente feito já foi sentenciado (fls. 128/131), cuja sentença foi 

objeto de embargos de declaração interposto pela parte embargante (fls. 

132/133).

Às fls. 135/136 a parte embargante requer a extinção do feito, nos termos 

do art. 485, VIII, § 4º do CPC, pedido este que foi reiterado às fls. 137.

Considerando que o feito já foi sentenciado, recebo o pedido de fls. 

135/136 como pedido de desistência do recurso de embargos de 

declaração de fls. 132/133.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do Recurso de 

Embargos de Declaração interposto pelo Embargante para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos.

2 – Arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.

3 - Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718135 Nr: 14303-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENJI EGUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 307 de 521



 Intime-se o Município Exequente para manifestação, no prazo de 10 dias 

úteis.

 CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500572-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON SIQUEIRA DA GUIA (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 0500572-65.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:41:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JEFFERSON SIQUEIRA DA GUIA 

CPF Nº 034.627.841-45 CDA Nº 2015 / 1089642 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.784,62 DECISÃO 898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Ante o 

teor da Certidão - ID nº 1959314, DETERMINO: I. REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CINCO ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a primeira citação e interrompeu a prescrição, 

nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (cinco anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a primeira citação da Parte Executada), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento 

de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500111-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MIGUEL 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 0500111-93.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:54:21 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOEL MIGUEL OLIVEIRA CPF Nº 

345.955.461-49 CDA's Nºs 2011/0608807; 2012/0749982; 2013/0844384; 

2014/0986771. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº VALOR DA CAUSA: R$ 

4.869,61 DECISÃO 898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, 

tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) 

CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 557012. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente”. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Considerando o teor da Certidão – ID nº 4279677, REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a primeira citação e interrompeu a prescrição, 

nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a primeira citação da Parte Executada), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento 

de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: ... II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de 

decadência ou prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 

1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem 

que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. 

Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). 

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 

do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

(...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 

resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500105-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500105-86.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 11:04:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO 

CNPJ Nº 15.037.658/0001-45 CDA's Nºs 2011/0609552; 2012/0740277; 

2013/0883523; 2014/1057804. VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,80 DECISÃO 

898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 558794. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente”. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Considerando o teor da Certidão – ID nº 4279732, REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a primeira citação e interrompeu a prescrição, 

nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a primeira citação da Parte Executada), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento 

de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: ... II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de 

decadência ou prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 

1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem 

que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. 

Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). 

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 

do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

(...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 

resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500104-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZA MARIA CAVALCANTI QUEIROZ (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 0500104-04.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 11:05:39 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: HELOÍZA MARIA CAVALCANTI 

QUEIROZ CNPJ/CPF Nº 093.707.061-00 CDA's Nºs 2011 / 0635609; 2012 / 

0721306; 2013 / 0931618; 2014 / 1046977 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.795,79 DECISÃO 898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, 

tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) 

CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 558792. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente”. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Considerando o teor da Certidão – ID nº 4279798, REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a primeira citação e interrompeu a prescrição, 

nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a primeira citação da Parte Executada), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento 

de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: ... II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de 

decadência ou prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 

1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem 

que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. 

Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). 

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 

do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

(...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
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resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500106-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (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 0500106-71.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:47:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO 

CNPJ Nº 15.037.658/0001-45 CDA's Nºs 2011 / 0604229; 2012 / 0757493; 

2013 / 0883631; 2014 / 1077592. . VALOR DA CAUSA: R$ 2.554,89 

DECISÃO 898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 556951. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente acerca do AR Negativo”. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando o teor da Certidão – ID nº 

4313654, REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS 

ANOS, a contar da data do despacho que determinou a primeira citação e 

interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 

240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do 

despacho que determinou a citação), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a primeira citação da 

Parte Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A 

remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 

13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito prn - CODIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500100-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMETILIO FRANCISCO 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 0500100-64.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:54:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DEMETILIO FRANCISCO DOS 

SANTOS CPF Nº 522.967.411-34 CDA's Nºs 2011 / 0642661; 2012 / 

0787370; 2013 / 0860212; 2014 / 1002780. . VALOR DA CAUSA: R$ 

4.328,78 DECISÃO 898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, 

tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) 

CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 556945. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente acerca do AR Negativo”. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando o teor da Certidão – ID nº 

4313812, REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS 

ANOS, a contar da data do despacho que determinou a citação e 

interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 

240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do 

despacho que determinou a citação), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a citação da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa 

dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 
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CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada 

a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução 

fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no 

que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos 

executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem 

como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força 

executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500208-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA ALBIERI (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 0500208-93.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 09:57:16 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCIA CRISTINA ALBIERI 

CNPJ/CPF Nº 361.645.001-25 CDA's Nºs 2011/0568206; 2012/0776922; 

2013/0823457. VALOR DA CAUSA: R$ 2.075,85 DECISÃO 898 VISTOS EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes 

ao não pagamento de IPTU‘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), tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, 

a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação da Executada, 

segundo AR n° 552353. Em seguida, foi certificado pela Secretaria deste 

Juízo que “decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) Exequente acerca do AR Negativo”. Eis 

o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando o teor da 

Certidão – ID nº 4313886, REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do despacho que 

determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 

do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, 

estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, 

DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo 

acima (seis anos do despacho que determinou a citação), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre 

informações necessárias à citação da parte Executada e advento da 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a citação da Parte Executada), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CODIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: ... II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, 

a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja 

dada às partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula 

o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500108-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (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 0500108-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 11:04:57 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO 

CNPJ Nº 15.037.658/0001-45 CDA's Nºs 2011 / 0605648; 2012 / 0752432; 

2013 / 0924095; 2014 / 1079138. VALOR DA CAUSA: R$ 2.916,13 

DECISÃO 898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 556927. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente acerca do AR Negativo”. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando o teor da Certidão – ID nº 

4314074, REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS 

ANOS, a contar da data do despacho que determinou a citação e 

interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 

240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do 

despacho que determinou a citação), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 
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Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a citação da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa 

dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada 

a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução 

fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no 

que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos 

executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem 

como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força 

executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500093-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES 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 0500093-72.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:56:21 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EDSON ARANTES DA SILVA CNPJ 

Nº 01.712.202/0001-29 CDA's Nºs 2010/563902; 2011/792227; 

2012/838716; 20131079868. VALOR DA CAUSA: R$ 2.777,85 DECISÃO 

898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 556927. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente acerca do AR Negativo”. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando o teor da Certidão – ID nº 

4314074, REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS 

ANOS, a contar da data do despacho que determinou a citação e 

interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 

240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do 

despacho que determinou a citação), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a citação da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa 

dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada 

a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução 

fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no 

que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos 

executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem 

como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força 

executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500080-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BOTELHO DE MATOS (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 0500080-73.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 11:00:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ANA MARIA BOTELHO DE MATOS 

CPF Nº 394.054.511-20 CDA's Nºs 2011/0550392; 20120726454; 

2013/0824606; 2014/1008912. VALOR DA CAUSA: R$ 2.582,22 DECISÃO 

898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘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), tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da Executada, segundo AR n° 556861. Em seguida, 

foi certificado pela Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Exequente acerca do AR Negativo”. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Considerando o teor da Certidão – ID nº 

4314328, REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS 

ANOS, a contar da data do despacho que determinou a citação e 
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interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 

240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese 

do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses 

implementadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo acima (seis anos do 

despacho que determinou a citação), não havendo manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre informações necessárias à 

citação da parte Executada e advento da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação no período e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, 

inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. O desarquivamento destes autos 

eletrônicos antes do término do termo da prescrição intercorrente acima 

(seis anos a contar do despacho que determinou a citação da Parte 

Executada), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública 

Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa 

dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada 

a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução 

fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no 

que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos 

executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem 

como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força 

executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500304-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR FERREIRA 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 0500304-11.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 10:09:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VALDEIR FERREIRA DO 

NASCIMENTO CPF Nº 545.639.681-53 CDA's Nºs 2015/1088814; 

2015/1088815; 2015/1088816; 2015/1088817; 2015/1088818; 

2015/1088819; 2015/1088820; 2015/1088821. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.397,01 DECISÃO 898 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, 

tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) 

CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE 

LICENÇA DE ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO. 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), tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação da 

Executada, segundo AR n° 555610. Em seguida, foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo que “decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação do(a) Exequente acerca do 

AR Negativo”. É o relatório. Fundamento e Decido I. Considerando o teor da 

Certidão – ID nº 4314392, REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do despacho que 

determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 

do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, 

estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, 

DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo 

acima (seis anos do despacho que determinou a citação), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre 

informações necessárias à citação da parte Executada e advento da 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a citação da Parte Executada), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CODIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: ... II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, 

a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja 

dada às partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula 

o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001215-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E LANCHONETE CENOURA VERDE 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 1001215-29.2016.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/01/2016 09:11:38 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RESTAURANTE E LANCHONETE CENOURA 

VERDE LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 07.466.985/0001-94 CDA'(S) Nº'(S) 2012 / 
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0813176 2013 / 0934371 2014 / 0967080 2015 / 1117222 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.063,50 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. Por outro lado, tendo em vista que o crédito 

tributário representado pelas CDA’s nºs 813176, 943371, 967080 e 

1117222 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), DETERMINO: I. REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do despacho que 

determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos termos do Art. 174 

do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 do CPC/2015, 

estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, 

DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no Sistema PJE. II. Decorrido o prazo 

acima (seis anos do despacho que determinou a citação), não havendo 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre 

informações necessárias à citação da parte Executada e advento da 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a citação da Parte Executada), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito PRN PRN [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acimade 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acimade 2.000 (dois 

mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de 

três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por 

cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003433-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SAGAWA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715/O (ADVOGADO(A))

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 1003433-30.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2016 08:31:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABA EXECUTADA: RAQUEL SAGAWA DE CARVALHO CPF Nº 

631.881.631-34 CDA's Nºs 2013/0826590; 2014/1046582; 2015/ 1133873. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº VALOR DA CAUSA: R$ 9.375,07 DECISÃO 788 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, em relação à RAQUEL SAGAWA DE CARVALHO - CPF Nº 

631.881.631-34, na qual foi determinada a citação da Executada, nos 

termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) , interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo 

sido expedida a respectiva Carta de Citação. A Executada protocolou 

nestes autos eletrônicos a oposição de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, que “quando foi proposta a 

presente execução, o imóvel já estava gravado com a cláusula de 

Usufruto vitalício em nome da Sra. Cleusa Maria Sagawa de Carvalho [sua 

genitora], o que gera a irregularidade do feito.”, pois “Na data de 

26/11/2008, conforme certidão do registro de imóveis anexa o Imóvel em 

questão, ficou gravado com usufruto vitalício em favor da Sra. Cleusa 

Maria Sagawa de Carvalho, ficando, desde então, a Executada na 

qualidade de nu-proprietária, desvinculada de qualquer ônus relacionado 

ao imóvel, principalmente no que se relaciona à obrigação de arcar com o 

seu IPTU anual.”, requerendo ao final a “extinção do feito, face a incerteza 

e inexigibilidade do título em que o mesmo se fundamenta, culminando na 

extinção da presente execução sem julgamento do mérito, em relação a 

Executada, Raquel Sagawa de Carvalho, na forma do artigo 485, IV e § 

3o, do Código de Processo Civil, condenando, por conseguinte, o 

Exequente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, na base usual de 20% sobre o valor da suposta dívida.” sic 

ID 10544705, anexando o documento de ID 10478274. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Pois bem. Sabe-se que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda 

Pública a prerrogativa de formar prova pré-constituída, o que significa que 

a lei inverte o ônus da prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado 

provar que tem o direito a seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não 

concorde, provar que não deve ou que deve menos do que lhe é 

reclamado. Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título 

executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, inc. IX do CPC/2015, apto a, por si 

só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, pois decorre de lei a 

presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, conforme a dicção 

do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a inscrição cria o título e a 

certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir 

transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial 

pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, 

encontram-se regulares, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
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orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, alega a 

Executada que as CDA’s que lastreiam esta Execução Fiscal estão 

‘IRREGULARES’, pois como NU PROPRIETÁRIA do imóvel não está obrigada 

ao pagamento dos impostos que lhe recaem, conforme exegese dos Art. 

34 do CTN e Art. 1.403, inc. II, do CC, verbis: “Art. 34. Contribuinte do 

imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título. Art. 1.403. Incumbem ao usufrutuário: (...) II - 

as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa 

usufruída.” Entretanto, no sentir deste Juízo, da simples leitura dos 

dispositivos acima transcritos, acrescidos do Art. 32 do CTN abaixo, 

evidencia-se que o IPTU recai também sobre a ‘propriedade’ e não 

somente sobre a ‘posse’ ou ‘usufruto do bem’, verbis: ”Art. 32. O imposto, 

de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial 

urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 

bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município. ...” Com efeito, sabe-se também 

que o possuidor direto, ainda que por justo título, não é o único 

responsável pelo imposto, que tem como fato gerador a propriedade 

concomitantemente com a posse e o usufruto (Art. 32 CTN), podendo o 

Município, através de seus Órgãos Fazendários, fazer a escolha do 

contribuinte devedor que poderá satisfazer o pagamento, segundo 

pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO 

IMÓVEL NÃO EXCLUÍDA PELA EXISTÊNCIA DE POSSUIDOR APTO A 

SOFRER A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 1. "Definindo a lei como contribuinte 

o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, 

pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a 

facilitar o procedimento de arrecadação." (REsp 927.275/SP, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ de 30/4/2007). 2. Recurso Especial 

conhecido e provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, REsp 712.998/RJ, julgado em 04/09/2007, DJ 08/02/2008, p. 

640). (negritei). “TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - LEGITIMIDADE 

PASSIVA - ART. 34 DO CTN - VIOLAÇÃO DO ART. 535, I, DO CPC: 

INEXISTÊNCIA. 1. Inexistente contradição no julgado, mas nítido propósito 

de rediscussão da matéria, afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, I, 

do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o 

promitente comprador pode ser considerado contribuinte do IPTU, 

conjuntamente com o proprietário do imóvel, responsável pelo seu 

pagamento. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte 

do imposto não implica exclusão automática, do pólo passivo da obrigação 

tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a 

propriedade registrada no Registro de Imóveis). Precedentes: Resp 

979.970/SP (Rel. Min. Luiz Fux), dentre outros. 3. Legítimo para figurar no 

pólo passivo da execução fiscal tanto o compromissário-vendedor como o 

compromissário-comprador, podendo a autoridade administrativa optar por 

um ou por outro, visando a facilitar o procedimento de arrecadação 

(Precedente REsp 457.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki). 4. Recurso 

especial provido em parte.” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 850.000/SP, julgado em 21/08/2008, DJe 25/09/2008). 

(negritei). No caso presente, verifico que o crédito tributário objeto das 

CDA’s executadas nestes autos eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto 

Predial Territorial Urbano, as quais gozam de presunção de certeza e 

liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), cujo lançamento é de ofício, 

conforme preenchimento das informações dos requisitos constantes do 

Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do Art. 2º da LEF, acima transcritos, que já 

estão em poder da Autoridade Administrativa Tributária, no seu Cadastro 

Imobiliário. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes ao 

crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, sua 

origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais, não 

existindo qualquer ‘irregularidade’ nos títulos executivos extrajudiciais ora 

executados. Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada 

nestes autos eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de 

presunção de liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e 

Art. 3º da LEF, consequentemente a Excipiente/Executada deverá se valer 

de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

capacidade contributiva ou responsabilidade tributária da sua genitora Sra. 

CLEUZA MARIA SAGAWA DE CARVALHO, usufrutuária do imóvel desde 

o momento da sua aquisição pela Executada, em 26/11/2008 (ID 

10478274). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Executada, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da Exceção de Pré-Executividade, face à evidente 

regularidade e legalidade das CDA’s executadas. Assim, uma vez que o 

único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade oposta 

pela Executada é a suposta inexistência de responsabilidade tributária da 

proprietária, que concedeu o usufruto do imóvel à sua mãe no momento da 

aquisição do imóvel sobre o qual incide o imposto ora cobrado 

(ID10478274), com fundamento nos Arts. 32, 34 e 204 CTN c/c Art. 3º 

LEF, INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. 

INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do 

despacho inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), 

nos termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. 

A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 

aproveite. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se 

refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. FIM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031093-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI OAB - MT25117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

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 DECISÃO Autuação 19/09/2018 Valor da causa R$ 79.276,66 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR Nº 1000323-75/2018 – PJe 

REQTE: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FLAMBOYANT LTDA -CNPJ sob o 

nº 02.220.321/0001-27 REQDA: PREFEITURA DE CUIABÁ 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR, proposta eletronicamente em 19/09/2018, via PJe: ID 

15413599, por COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FLAMBOYANT LTDA - 

CNPJ nº 02.220.321/0001-27, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, requerendo seja “concedida a liminar inaudita 

altera pars”, expedindo-se oficio ao setor responsável da PREFEITURA DE 

CUIABÁ para a retirada do nome da Empresa Requerente como 

proprietária dos imóveis matriculados sob nºs 82.825 e 82.827, inserindo o 

nome do efetivo proprietário, Sr. MARCOS TADEU DE OLIVEIRA. Ampara a 

sua pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

apresentando os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No 

mérito, requereu fosse julgada totalmente procedente a presente ação 

ordinária, para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 59.276,66, 

tornando definitiva eventual liminar concedida. Ainda, fosse o Município 

Requerido condenado ao pagamento de reparação por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento de honorários 

advocatícios na base de 20% sobre o valor dado à causa, nos termos do 

Art. 85, § 2º do CPC/2015. À causa foi atribuído o valor de R$ 79.276,66 

(setenta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos). Junto à inicial trouxe anexados os documentos de ID’s 

15414115, 15413622, 15413617, 1543616, 15413608, 15413604. Na 

mesma data, a Empresa Requerente protocolou petição requerendo a 

juntada de comprovante de pagamento da Guia de Distribuição da 

presente Ação – ID nºs 15429537, 15429603 e 15429607, data em que 

vieram À CONCLUSÃO. Na data de 03/10/2018 a Empresa Requerente 

apresentou petição de EMENDA À INICIAL para retificar o seus 

endereçamento, a fim de constar “EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) 

DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT” – ID 

15728916. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Na 

espécie, sabe-se que a RESOLUÇÃO N.º 023/2013/TP, ao fixar a 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA para processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

especificou que a Vara Especializada de Execução Fiscal tem 

COMPETÊNCIA para processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa. A interpretação que se dá a 

referida Resolução deve ser no sentido de que apenas as ações 

anulatórias que sejam conexas com ações executivas já ajuizadas é que 

devem ser reunidas e decididas por esta Vara Especializada de Execução 

Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal. In casu, não há 

informação de que o débito fiscal – IPTU, no valor de R$ 59.276,66 

(cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos), que a Empresa Autora pretende ver obstaculizada a cobrança, 

seja objeto de execução fiscal ou que estejam inseridos em dívida ativa, 

sendo que o documento juntado aos autos pela Empresa Autora – ID nº 

15413616 não se prestar a esclarecer situação a atrair a competência 

deste Juízo para processamento e julgamento da presente ação. Aliás, a 

Empresa Autora no transcorrer da inicial asseverou que “Diante da 

negativa das instituições financeiras, buscou a origem da recusa, 

oportunidade em que realizou consultas junto ao SPC e SERASA e Cartório 

de Protesto, verificou o que já sabia, não possuir pendências com estes 

órgãos de proteção ao crédito e protesto” Desta feita, os pedidos que se 

postula devem ser apreciados e julgados em um juízo de cognição ampla e 

exauriente, não havendo desta forma como fixar a competência desta 

Vara Especializada de Execução Fiscal. A respeito do assunto foram 

instaurados inúmeros conflitos de competência perante o E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, valendo a pena consignar parte da decisão 

proferida pelo Relator do C.C. 7273/2016-TJMT, Desembargador Luiz 

Carlos da Costa, a seguir: “(...) Não há informação de que os débitos que 

a autora pretende anular são objeto de execução fiscal ou já estão 

inseridos em divida ativa. Logo, a principio, a competência para julgar e 

processar esta demanda é de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública, visto que é da sua atribuição processar e julgar os feitos em geral 

da Fazenda Pública Estadual. (...).” Se não bastasse, também fora 

instaurado pela MMª Juíza da Vara de Execução Fiscal da Capital – 

Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da Silva, Pedido de Providência – CIA n. 

0017918-78.2016.8.11.0000, perante a Corregedoria Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça deste Estado ao argumento de que toda discussão 

tributária, independente da inscrição ou não do débito em dívida ativa 

deveria acontecer no Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, 

com a finalidade de evitar decisões conflitantes entre a unidade e as 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, como medida de impedimento 

de afronta da segurança jurídica. Contudo, recentemente, na data de 

18/04/2018 mais uma vez, o E. Tribunal de Justiça, através da 

Corregedoria Geral da Justiça, ao arquivar o referido procedimento, 

consignou sobre a impossibilidade de se ampliar a competência do Juízo 

Espec. da Vara de Execução Fiscal para processamento e julgamento de 

ações que visam a discussão de crédito tributário NÃO inscrito em dívida 

ativa, nos seguintes termos: “tratando-se de ação de conhecimento, 

cautelar ou mandamental, cujo débito tributário em discussão ainda não 

estiver inscrito em dívida ativa, por sua natureza, a ação deve ser 

processada e julgada num juízo de cognição ampla e exauriente, de modo 

que não se vislumbra indícios de afronta à segurança jurídica tal 

determinação. Ademais, como cediço, a Vara Especializada de Execução 

Fiscal de Cuiabá conta com alto número de processos em tramitação e a 

ampliação da competência acarretaria a desvirtuação da proposta de 

criação e instalação da Vara. Assim, não há como ampliar a competência 

da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá.” Diante do exposto, e por tudo o 

mais que dos autos eletrônicos constam - PJe, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal 

para processar e julgar a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR e DECLINO PARA UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS 

DA FAZENDA PÚBLICA desta Comarca de Cuiabá. INTIME-SE (PJe e DJe) a 

Empresa Requerente, através da sua Advogada (ID15413608). 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. A seguir, 

REDISTRIBUA-SE ao Juízo Competente, com as nossas homenagens e 

DÊEM-SE as baixas no Sistema PJe, Relatório e Distribuição imediatamente. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002507-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANTINO MIRANDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 13/09/2017 Última distribuição 23/10/2017 

Valor da causa R$ 37.480,00- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS”, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Nº 1002507-38/2017 - PJe REQTE: 

AMANTINO MIRANDA MACHADO - CPF sob nº. 327.472.509-97 REQDA: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ 785 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

“INAUDITA ALTERA PARS”, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MATERIAIS E MORAIS, proposta eletronicamente em 13/09/2017, via PJe: 

ID 9851159, inicialmente distribuída diretamente para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, por AMANTINO MIRANDA MACHADO - CPF nº. 

327.472.509-97, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na 

exordial, requerendo a “concessão de antecipação da tutela de urgência, 

determinando que a requerida exclua o nome do autor do SERASA e de 

qualquer outro órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária”. 

Ampara a sua pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela apresentando os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 

No mérito, requereu fosse julgada totalmente procedente a presente 

demanda, para se declarar a inexistência do suposto débito do 

Requerente junto o Requerido, no valor de R$ 1.272,06 (um mil, duzentos e 

setenta e dois reais e seis centavos), desconstituindo definitivamente o 

débito alegado. Ainda, fosse o Município Requerido condenado ao 

pagamento de reparação por danos morais no valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes e ao pagamento do ônus da sucumbência. Por 

fim, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. À 

causa foi atribuído o valor de R$ 37.480,00-. Junto à inicial trouxe 

anexados os documentos de ID’s 9851429, 9851427, 9851425, 9851417, 

9851226, 9851200, 9851192 e 9851179. Na data de 21/09/2017 a MMª. 

Juíza de Direito Titular do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ, Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, proferiu 

decisão declarando de ofício a sua incompetência absoluta para 

processar e julgar esta ação, declinando da competência em favor desta 

Vara Especializada de Execuções Fiscais - ID nº. 9906780. Em 23/10/2017 

os autos eletrônicos foram redistribuídos a este Juízo, vindo à conclusão 

em 08/11/2017. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I - 

Acerca do pedido concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, 

postulado pelo Autor quando da distribuição da presente Ordinária, não há 

mais qualquer discussão quanto à possibilidade da sua concessão, 

mormente quando tal direito está estabelecido expressamente no Art. 98 

do CPC/2015, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (negritei). Com efeito, quanto à 

PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o seu estado de 

insuficiência é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, ex vi. Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 

na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. ... § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ademais, para a concessão 

do benefício da gratuidade, basta a simples afirmação, na própria petição 

inicial ou no curso do processo, do estado de insuficiência de recursos 

pela parte, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de 

próprio punho pelo hipossuficiente. Nesse sentido, a jurisprudência é 

pacífica, ex vi: “APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DE 

ACORDO COM O ART. 4°, § 1°, DA LEI N° 1.060/50, DEVE SER 

CONCEDIDA MEDIANTE SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO 

ESTÁ EM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA 

FAMÍLIA. MILITA EM FAVOR DO PETICIONÁRIO PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM, A QUAL, SOMENTE COM PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO, A 

CARGO DA OUTRA PARTE, PODE DESAPARECER. (...). NO CASO 

CONCRETO, A PARTE IMPUGNANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE 

ERA SEU. BENEFÍCIO MANTIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (TJRS, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Apelação Cível Nº 70068634898, Julgado em 

08/06/2016). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO LEGAL 

PARA A CONCESSÃO À PESSOA FÍSICA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DO 

ESTADO DE POBREZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 1.060/50. 

RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária basta a simples afirmação da parte de que não tem condições de 

arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, AI 152017/2013, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014). In casu, não havendo, a priori, 

qualquer elemento que evidencie a capacidade do Autor de custear 

antecipadamente a demanda via PJe e uma vez que a gratuidade da justiça 

é direito público subjetivo da pessoa natural que afirma não ter condições 

de arcar com as despesas e custas processuais antecipadamente, com 

fundamento no Art. 99, § 2º e § 3º do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 do C.P.C./2015, para 

determinar à Secretaria deste Juízo que promova às anotações de praxe. 

II - Com relação ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional, o Art. 300 do CPC/2015 exige a presença de dois 

requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além 

disso, ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato 

administrativo está em consonância com a legislação pertinente, com a 

Constituição e os Princípios Gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. No presente caso, o Autor fez pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada, asseverando a INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO relativo imposto predial – IPTU do ano de 2016, no valor de R$ 

1.272,06 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e seis centavos), tendo 

em vista que o credito fiscal fora recolhido aos cofres públicos no mês de 

janeiro, em razão de sua participação no MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

FISCAL. Pois bem. No presente caso, os documentos anexados à exordial 

se mostraram insuficientes para comprovar a boa aparência do direito do 

Requerente. Vejamos: Pretendo comprovar que efetuou o pagamento dos 

débitos fiscais que foram objetos de inscrição de seu nome no 

SPC/SERASA e Protesto perante o Cartório do 4º Ofício da Capital, o Autor 

juntou aos autos os seguintes documentos: a) comprovante de pagamento 

efetuado em 20/04/2017 no valor de R$ 879,17 (oitocentos e setenta e 

nove reais e dezessete centavos); b) comprovante de pagamento no valor 

de R$ 799,25 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco 

centavos), acompanho do Documento de Arrecadação Municipal – DAM 

respectivo. Não obstante o Autor tenha juntado aos autos os DOIS 

comprovantes de pagamento de títulos acima, que somados perfazem o 

total de R$ 1.678,42 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e 

dois centavos), tais documentos, por si só, não são capazes de 

demonstrar que guardam relação com os créditos inscritos nas CDA’s nº 

830674 e 1357994. Em que pese o Autor alegar que pagou os débitos 

durante o Mutirão de Conciliação Fiscal, não juntou aos autos o Termo de 

Conciliação nº 58567/2016 (Parcelamento nº 326891), do qual poderia 

este Juízo extrair quais os títulos executivos extrajudiciais envolvidos na 

referida negociação. Também não juntou o Extrato do Contribuinte 

comprovando que os débitos objetos das CDA’s nº 830674 e 1357994 

foram recebidos. Ausente a probabilidade do direito (“fumus boni juris”), 

em virtude de não lograr êxito o Autor em demonstrar para este Juízo a 

quitação dos débitos fiscais que deram origem a inscrição de seu nome 

junto nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), despicienda a 

análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por tais 

fundamentos, não se evidenciando no caso presente o fumus boni juris 

(Art. 300 do CPC/2015[1]), INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela , 

que pretende a exclusão do nome do Requerente do SERASA ou de 

qualquer outro órgão de proteção ao crédito, até julgamento final da 

presente ação. INTIME-SE a Advogada do Requerente desta decisão (PJe 

e DJe). Após, CITE-SE por Mandado o Município de Cuiabá, através do Sr. 

Procurador Geral, Dr. Luiz Antônio Possas de Carvalho ou seu Sucessor, 

para apresentar contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos Arts. 246, inc. V, § 2º; 335 c/c 183, ambos do CPC/2015[2]. 

Havendo juntada de novos documentos com a contestação, DÊ-SE VISTA 

ao Autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

Art. 350 do CPC/2015[3]. (Ato Ordinatório). A seguir, decorrido os prazos 

acima, com ou sem contestação do Município Requerido, ou, com ou sem a 

impugnação do Autor, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

PUBLIQUE-SE, para fins do §3º do Art. 205 do CPC/15. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 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. [2]. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público 

gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Art. 

335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias (...). FIM
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004703-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO MODESTO 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 1004703-89.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/04/2016 17:40:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INÁCIO MODESTO FILHO CPF Nº 175.608.961-20 

CDA's Nºs 929852; 1190959. VALOR DA CAUSA R$ 8.402,21 SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representado pelas CDA’s indicadas na inicial, 

referentes a IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.42.050.0067.032. Foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Nesta data o Município Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, “à vista da 

compensação integral de ambas as Certidões cobradas nesta execução 

fiscal, requer-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil”, sic ID 17057250, juntando os documentos de 

ID’s 17057261, 17057262, 17057263, 17057264. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos documento (Extratos de 

Parcelamento/Cancelamento/Recebimento – ID’s 17057261, 17057262, 

17057263, 17057264 ), dos quais se extrai o recebimento dos créditos 

fiscais executados, deve ser deferido o pedido de extinção do processo 

do Município Exequente, declarando-se pagos os débitos, extintos os 

créditos e extinguindo-se este processo com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2] . Esclarece-se que em havendo quitação dos débitos fiscais 

após a distribuição desta Execução Fiscal, cabe ao Executado o 

pagamento das custas processuais. Nesse sentido posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017). Negritei. ISTO POSTO, com fundamento nos 

Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município Exequente e 

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

declarando extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o 

pagamento dos créditos executados representados pelas CDA’s 1190959 

e 929852. CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, devendo ser intimada pessoalmente, para 

pagá-las em cinco dias, a contar da sua intimação, sob pena de inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, nos termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar a Parte Executada 

no pagamento de honorários sucumbenciais ao Município Exequente, face 

à existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já 

fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos 

do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] 3 c/c Lei 

nº 2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, encaminhando-se ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação 

necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em 

seguida ARQUIVE-SE provisoriamente. INTIME-SE desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficie perante 

este Juízo (DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. INTIME-SE desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema Apolo do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações na Distribuição e 

Sistema PJe. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 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. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. 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. 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. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. 3. Art. 7º A adesão considera-se formalizada 

com o pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM. FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33434 Nr: 905-77.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CORSO MARTINS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada, para que informe os dados 

bancários para expedição de Alvará de Liberação, do valor penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22776 Nr: 273-90.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:OAB/MT 12.742, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5959, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS 

POMPERMAYER - OAB:OAB/MT 15.965, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:OAB/MT 10.579, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:OABMT/ 11363

 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: FRANCISCO AUGUSTO WELTER

Vistos.

Dou por encerrada a instrução processual, por conseguinte, DETERMINO a 

intimação das partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentar suas alegações finais em forma de memoriais.

Na oportunidade, deverá o requerente manifestar a respeito de eventual 

conciliação acerca do objeto da presente demanda, nos termos da 

manifestação juntada pelo requerido à fl. 321/322.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31181 Nr: 2655-44.2009.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE & CIA 

LTDA ME - FERRO NORTE METAIS, MARCIO ALESSANDRO ZANGARI 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:7888

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência dos 

denunciados, que não foram intimados (fl. 272). Defiro o pedido formulado 

pelo Ministério Público e redesigno a audiência de justificação para o dia 

04-04-2019, às 14h30. Expeça-se mandado com a finalidade intimar os 

réus, devendo o Sr. Oficial de Justiça dar cumprimento ao ato por hora 

certa caso verifique que os acusados estejam se ocultando para não 

serem intimados (art. 362 c/c 370, do CPP c/c os artigos 252 e 253 do 

CPC/2015). Intime-se a defesa. Os presentes saem intimados neste ato. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23554 Nr: 38-89.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Ribeiro - 

OAB:16.539/GO, EDUARDO URANY DE CASTRO - OAB:16.539/GO, 

MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14.301/GO, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.215

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. fls. 1175/1177-v, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Visando dar prosseguimento ao feito, designo audiência 

para o dia 13-05-2019 às 15h, a ser realizada neste Juízo, conforme 

requerido pelo MP (fl.1184-v).Determino a expedição de mandado de 

notificação pessoal para comparecimento das seguintes autoridades, 

visando garantir autonomia necessária para a realização de eventual 

composição:1)Procurador-Geral do Município de Cuiabá (MT), Dr. Luiz 

Antonio Possas de Carvalho;2)Secretário Municipal de Habitação e 

Regularização Fundiária, Dr. Air Praeiro Alves;3)Secretário Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Sr. Juares Silveira Samaniego. 

Cientifiquem-se as autoridades supracitadas que elas poderão, se 

entender necessário, independente de intimação deste juízo, convocar 

servidores, fiscais ou outro agente público apto a apresentar eventuais 

esclarecimentos sobre a situação das supostas áreas públicas apontadas 

na inicial.Dê-se ciência ao Ministério Público da data da 

audiência.Cumpra-se,  expedindo o necessár io. In t imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26675 Nr: 1185-19.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Santana de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Fabiano M. de Campos - 

OAB:13339-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo à 

Certidão de Dívida Ativa n. 1243303, conforme noticiado pelo exequente à 

fl. 57/59, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1243303 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Desde já autorizo o levantamento da penhora realizada à fls. 54/55-v, 

bem assim a expedição de alvará judicial do valor respectivo, devendo o 

mesmo ser devolvido para a conta bancária fornecida pelo exequente.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41396 Nr: 2351-81.2018.811.0082

 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: GLOMIR BISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Tocantins Nunes 

Daldegan - OAB:OAB/MT 4242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29008 Nr: 996-07.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO BACHA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSÓRIO - 

OAB:12605, THIAGO BEBELLATO ZORZATO - OAB:14338-A

 Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, por conseguinte, DETERMINO a sua remessa 

para a Sexta Vara da Comarca de Sinop (MT), com fundamento nos 

artigos 55, §3º, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil.Promova-se a 

remessa dos presentes autos, fazendo constar nossas 

homenagens.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 
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14 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34499 Nr: 1636-73.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE 

PAINEIS LTDA EPP, JOSÉ GOMES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14423, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:OAB/MT 5956

 Vistos.

Cuida-se de executivo fiscal proposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em 

desfavor de CENTRO OESTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PAINÉIS LTDA 

EPP, objetivando o recebimento de crédito não tributário.

O exequente requereu o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania em Matéria Ambiental de Cuiabá (MT), 

para realização de audiência de conciliação/mediação, o que foi deferido à 

fl. 44.

O termo de sessão de conciliação foi acostado à fl. 49, bem como o Termo 

de Acordo firmado entre as partes à fl. 50.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo acostado nestes autos formulado pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT) e o executado CENTRO OESTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

PAINÉIS LTDA EPP. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 316 e 487, inciso III, alínea “b”, ambos do 

CPC/2015.

Ao final do prazo estipulado para cumprimento do acordo, dê-se vista ao 

exequente para manifestação.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42780 Nr: 3122-59.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

art. 10, da Lei 12.016/09 c/c 485, inciso I, do CPC/2015.Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512, do 

STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e art. 25 da Lei n. 12.016/09.Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 12280-50.2007.811.0042

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): BENVINDO RODRIGUES QUINTANILHA DA SILVA

FINALIDADE: Proceder a I N T I M A Ç Ã O do acusado Benvindo Rodrigues 

Quintanilha da Silva, Rg: 253.640 SSP MS Filiação: Deosdite Rodrigues 

Quintanilha da Silva, data de nascimento: 10/07/1964, brasileiro(a), natural 

de Poxoréo-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 

24 de JANEIRO de 2019, às 13h30min, a fim de ser submetido a 

julgamento.

DECISÃO/DESPACHO: "...Vistos, etc. Designo o dia 24 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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 30148 Nr: 1010-68.2003.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MENDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNIFER COSTA DE 

ANDRADE - OAB:23494-O

 Vistos, etc.

Diante do não comparecimento do recuperando e de sua causídica, que 

justificou sua ausência, deixo de realizar a presente audiência e redesigno 

o ato para o dia 28 de janeiro de 2019, às 14:00 horas.

Intime-se o recuperando pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao Juízo da vara criminal da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger, nos autos de cód. 4233, solicitando informação sobre a futura 

pronúncia e submissão do réu ao Tribunal do Júri, bem como se o corpo 

de jurados o condenou e, em caso positivo, o envio da respectiva guia 

para fins de unificação.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 390084 Nr: 7559-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY MAX DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENÂNCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/MT

 .Às fls. 400/401, consta dos autos manifestação ministerial, informando 

acerca do Agravo em Execução interposto contra a r. decisão que 

indeferiu o pedido de exame criminológico e concedeu a progressão ao 

recuperando. Requereu, ainda, a intimação do recuperando para que junte 

aos autos, no prazo de 05 dias, comprovantes atualizados do exercício de 

atividade lícita e residência fixa.Requereu, finalmente, a elaboração de 

cálculo de pena atualizado. Às fls. 403, foi juntado aos autos OF. N. 

3686/2018/SMP/GEPOL/PAV, informando a baixa do mandado de prisão.É 

o breve relato.DECIDO.DEFIRO o requerimento ministerial supra, 

ressaltando que não foram juntados aos autos a cópia da minuta do 

Agravo Regimental na forma mencionada na manifestação de fls. 

400/401.INTIME-SE o recuperando para que junte aos autos, no prazo de 

05 dias, comprovantes atualizados do exercício de atividade lícita e 

residência fixa.ELABORE-SE Cálculo de Pena atualizado.Após, DÊ-SE 

vista às partes para, querendo, se manifestar quanto ao Cálculo de Pena, 

sendo primeiro à Defensoria Pública e depois ao Ministério Público.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.ANA 

CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 165142 Nr: 12455-39.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JOSÉ DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO Nº 165142

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 320 de 521



 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Executivo de Pena do recuperando FELIPE JOSÉ DA SILVA 

BRANDÃO, cumprindo pena no regime SEMIABERTO.

Requer o recuperando, às fls. 480, autorização para participar de um 

grupo de oração, às quartas-feiras, das 19:00hs às 22:00 horas, com 

horário de recolhimento às 22hs30min, no endereço constante de fls. 481.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido 

formulado pelo recuperando FELIPE JOSÉ DA SILVA BRANDÃO, às fls. 

480.

INTIME-SE o recuperando acerca desta decisão.

ELABORE-SE cálculo atualizado de pena.

 Após, DÊ-SE vista às partes para, querendo, se manifestar quanto ao 

cálculo elaborado, sendo primeiro à Defesa, via DJE, e depois ao Ministério 

Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358059 Nr: 20278-59.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/MT

 Intimação ao advogado da parte Requerida da decisão proferida nos 

autos: "(...) Dessa forma, com fundamento nos artigos 107, IV, primeira 

figura, c.c arts. 109, V, 110, § 1º, 114, II, 118, todos do Código Penal, 

DECLARO extinta a punibilidade do recuperando, pelo reconhecimento da 

prescrição da pretensão executória, afastando-lhe os efeitos primários da 

condenação.

 Ressalto que os efeitos secundários permanecem em razão da natureza 

executória da prescrição.

 Após, arquive-se com as baixas e cautelas estilares.

P.R.I.C.

Às providências.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 372142 Nr: 12905-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON SEBASTIAO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

aos pedidos formulados pela defesa do recuperando às fls. 163 e 166.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342740 Nr: 2745-87.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - OAB:22.683

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do(a) advogado(a) EDER DA SILVA GOMES, para devolução 

dos autos nº 2745-87.2013.811.0042, Código 342740, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435837 Nr: 12081-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Florência da Silva - 

OAB:22054/0, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455

 Intimação da defesa para se manifestar sobre o cálculo de penas de fls. 

102 no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 429675 Nr: 5217-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY DE ANUNCIAÇÃO RIBEIRO 

JURUMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 ....11. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo, diante da nova 

condenação encartada aos autos, a realização de sua progressão no 

momento, sem a unificação de suas guias e a elaboração de novo cálculo 

de pena, torna-se temerária, motivo pelo qual, por ora, indefiro o pedido de 

progressão. DA UNIFICAÇÃO 12. 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 11 anos, 

11 meses e 20 dias de reclusão. 13. Ademais, analisando os autos, 

verifica-se que até a data (12.12.2018) da juntada da última guia (fl. 149) o 

apenado cumpriu 02 anos e 21 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 

09 anos, 10 meses e 29 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. 14. Fixo o dia 19.03.2017 

(última prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios. 

15. Elabore-se outro cálculo de pena atualizado, dando-se posterior vista 

às partes (defesa e Ministério Público, nesta ordem) para manifestação. 

DO EXAME CRIMINOLÓGICO....20. Portanto, a partir desses elementos 

extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, 

determino a submissão do recuperando à exame criminológico. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 119678 Nr: 6532-03.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT, MARCELO FELICIO 

GARCIA - OAB:7297/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 Trata-se de pedido formulado pela defesa do recuperando André da Silva 

Geraldo, atualmente recolhido na unidade prisional de Rondonópolis/MT 

visando a concessão de permuta com o preso Michael Ribeiro Almanca, 

atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, nesta comarca 

(fls. 1077/1081).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela expedição de ofício 

a SEJUDH, a fim de que seja informado a possibilidade da permuta 

pleiteada e, em caso de resposta negativa, requer a remessa dos autos 

ao Juízo da vara de execuções penais da comarca de Rondonópolis/MT 

(fl. 1103).

É o relato.

 Embora caiba ao Magistrado conceder os pedidos de anuência, as vagas 

devem ser atestadas pela SEJUDH que possui melhor condição de análise 

do perfil do recuperando e as condições das Penitenciárias do Estado 

para receber ou transferir os segregados de um estabelecimento prisional 

para outro.

Diante disso, oficie-se à SEJUDH, solicitando informações acerca da 

possibilidade de permuta entre os presos reclusos nesta capital e 

Rondonópolis/MT.

Havendo vaga (na condição acima) e sendo possível a transferência, 

desde já concedo anuência para tal finalidade.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 321 de 521



Caso indisponível a permuta, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 390838 Nr: 15185-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDALLA SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de execução penal de RANDALLA SOUZA GONÇALVES.

Desta forma, designo audiência admonitória para o dia 20.03.2019, às 14 

horas, a fim de inserir a penitente no regime adequado.

Intimem-se a recuperanda, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 163436 Nr: 10756-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - OAB:

 Trata-se de execução penal em que a pena restritiva de liberdade foi 

substituída por restritivas de direitos.

 Assim sendo, para melhor subsidiar este Juízo acerca das penas 

restritivas de direito que melhor se adequam ao recuperando, determino a 

intimação do mesmo para que compareça à entrevista psicossocial neste 

Juízo no dia 31.01.2019, às 15:00 horas.

Sem prejuízo, a fim de que sejam fixadas as penas restritivas de direitos, 

designo audiência admonitória para o dia 27.02.2019, às 14:00 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315028 Nr: 13970-75.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA, MARCELO 

NASCIMENTO DA ROCHA, PATRICIA APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:02

Intimando:DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3878

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para informar o endereço da testemunha no item 5, no prazo 

de 48 horas.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 552566 Nr: 43279-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933-B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR WELINTON JOSÉ SERPA GIL OAB/MT 4.812 DR FLAVIO 

LEMOS GIL OAB/SP 296.067

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

06/02/2019, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385657 Nr: 27729-04.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE YGOR DE SOUZA, ADILSON 

AGRIPINO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MICHELE ALVES DONEGÁ 

(UNIC/UNIJURIS) - OAB:7467-0/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVODAGO(A) PARA FASE 403 DO CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. MICHELE ALVES DONEGA (UNIC/UNIJURIS) OAB/MT 

7467-0

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74141 Nr: 13137-62.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES HIPÓLITO DA SILVA, OUTROS RÉUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997

 Intimar a defesa do Réu Euclides Hipólito da Silva, para que no prazo de 

05 (cinco)dias, se manifeste na fase do 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 317231 Nr: 16467-62.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORÁCIO FIGUEIREDO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado ORÁCIO FIGUEIREDO RAMOS, 

devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

tipificado no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 c.c. art. 65, III, d, do 

Código Penal.Em obediência ao princípio constitucional da individualização 

da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo 

de uso permitido é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e 
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multa.Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código 

Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como normal ao tipo. O 

acusado é primário. Não há nos autos elementos definidores da conduta 

social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias não pesam 

contra o réu. Os motivos do crime não justificam a atitude do réu. Não há 

consequências em virtude da prática delituosa.Assim, para o crime 

previsto no artigo 14, caput da Lei nº 10.826/03, de acordo com as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena 

base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.Analisando as circunstâncias legais, verifico a ocorrência da 

atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, já que o réu confessou 

espontaneamente, todavia deixo de diminuir a pena em razão de tê-la 

fixado no mínimo e por não poder ir aquém deste quantum nesta fase, 

consoante Súmula n. 231, do STJ .Com efeito, torno DEFINITIVA a pena de 

02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, diante da 

inexistência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.Estabeleço 

o valor dos dias-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido.A pena de multa deve ser solvida 

no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal.O réu 

cumprirá a pena em regime aberto, como preceitua o artigo 33, § 3°, do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 383333 Nr: 25258-15.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BRITO, ADINAEL 

ROCHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos,

 I – Prejudicada a presente solenidade, em razão das ausências.

II – Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando a devolução da carta 

precatória expedida nestes autos, devidamente cumprida.

III – Designo audiência para o dia 06.03.2019 às 16h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório do réu.

IV – Saem os presentes intimados.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BRITO

Réu

ADINAEL ROCHA LEITE

Réu

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534577 Nr: 26295-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON IURUPE RODRIGUES, NILSON 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON RIBEIRO DA SILVA, Filiação: Nila 

Dias de Souza e Manoel Ribeiro da Silva, data de nascimento: 28/01/1971, 

brasileiro(a), natural de São Miguel do Araguaia-GO. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 25 de Julho de 2018, por volta das 10h30min, no 

depósito pertencente à empresa OI, situado na Av. Cidade do México, n° 

300, Bairro: Jardins das Américas, nesta urbe e comarca, os denunciados 

Ederson e Nilson, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e 

divisão de tarefas, subtraíram, para si, objetos pertencentes à referida 

empresa.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 26295-38.2018.811.0042(Código: 

534577)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS:EDERSON IURUPE 

RODRIGUESNILSON RIBEIRO DA SILVAVistos,Compulsando os autos, 

verifica-se que o acusado EDERSON IURUPE RODRIGUES foi citado por 

edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, constituiu 

advogado para sua defesa (fl. 106).Portanto, acolho a manifestação 

ministerial de fl. 108 e, nos termos do artigo 366 do Código de Processo 

Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional 

para o acusado EDERSON IURUPE RODRIGUES.Proceda a Sra. Gestora o 

lançamento no Sistema Apolo quanto ao período de suspensão do prazo 

prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ. Por fim, com relação ao 

acusado NILSON, defiro cota ministerial de fl. 107, determinando que seja 

corrigida a filiação nos registros do acusado e a expedição de novo edital 

de citação corrigido.Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159674 Nr: 7009-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ELENICE 

NETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, 

Rg: 850.120, Filiação: Ozório Antônio da Silva e Dirce Ferreira da Silva., 

data de nascimento: 29/12/1960, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Telefone 3661-2527, atualmente em local incerto e não sabido 

ELENICE NETO DA SILVA, Cpf: 63223562168, Rg: 960966, Filiação: 

Amadeu Antonio Neto e Maria José dos Reis, data de nascimento: 

23/01/1975, brasileiro(a), natural de Montes Claros de Goias-GO, 

solteiro(a), comerciante, Telefone 9993-6075 e atualmente em local incerto 

e não sabido ELIANE LEITE FERNANDES SILVA, brasileiro(a), Telefone 

3631-4074. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os investigados acima qualificados, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, compareçam em Juízo a fim de restituir os bens e objetos 

apreendidos nos autos, sob pena de perdimento.

Resumo da Inicial: No dia 06/05/2010, policiais militares abordaram os 

indiciados Ozório e Elenice, que estavam acompanhados da terceira 

Eliane, quando saíam da agência do Banco Bradesco, situado na Av. 

comandante Costa, no Centro desta urbe e comarca, com vários cheques 

e documentos falsificados

Despacho/Decisão: AUTOS N. 7009-55.2010Cód.: 159674Vistos em 

correição.A exemplo de outros procedimentos investigatórios que tramitam 

nesta Vara, verifico excesso injustificado de prazo para a conclusão do 

presente inquérito policial. O decurso de prazo superior ao estipulado em 

Lei afronta sobremaneira o princípio da razoabilidade e a dignidade da 

pessoa humana, pois que o investigado e as vítimas não podem 

permanecer por tempo demasiado longo, à espera da atuação do poder 

público. Quanto aos investigados, a ofensa é maior, uma vez que o 

apontamento perdura, podendo ser verificado por meio de certidão 

criminal, o que expõe e afeta a sua vida civil. Tenho que em casos com 

este, onde está evidente a ausência de gerenciamento e diligência por 

parte da delegaciae do Ministério Público, que tem legitimidade para 
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requerer o arquivamento do procedimento, é imperiosa a atuação judicial 

para afastar a ilegalidade instaurada. Entendo que, se há dificuldades para 

se elucidar determinados casos, seja por ausência de mão de obra, por 

elevado número de feitos ou outras dificuldades administrativas, o ônus 

deve ser suportado pelo poder público e não pelas partes. Quanto à 

vítima, esta espera e acredita que a investigação redundará em punição, 

que será efetiva, sendo, assim, enganada em sua expectativa quando não 

há como se elucidar o fato. Ressalto que o arquivamento é medida que se 

impõe quando o poder público verifica a impossibilidade de elucidar o 

caso. Outrossim, esta ineficiência ocasiona um elevado número de feitos 

em tramitação nas Varas Criminais deste Estado, que demandam tempo de 

serviço que pode ser despendido em processos outros que, ao contrário 

de inquéritos como este, terão efetividade na medida em que chegarão ao 

fim. Assim, embora estando o procedimento na fase inquisitorial, diante da 

ilegalidade instalada pelo excesso de prazo na conclusão do inquérito, 

aliada à ausência de cobrança ou pedido de arquivamento por parte do 

órgão ministerial, tenho que ao Judiciário cabe afastar a ofensa e, assim, 

determinar prazo para que a investigação chegue ao fim. Dessa forma, 

concedo prazo final de 30 (trinta) dias, para que a atividade investigatória 

seja encerrada. Findo o prazo sem que a autoridade policial encerre suas 

atividades, deverão ser declinados os motivos da demora na conclusão e 

as razões para a nova prorrogação do prazo de conclusão do inquérito, 

com indicação das diligências a serem realizadas. Após a manifestação 

da autoridade policial, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se.Cuiabá, 22 

de setembro de 2014.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 547907 Nr: 38951-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, 

WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, ADEMAR LEITE FARIAS, 

MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 Código n. 547907DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. (...)Dessa 

forma, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

formulada pelo denunciado WELLERSON ALEXANDRE SILVA 

VITORINO.Sem prejuízo ao que restou decido, DETERMINO seja solicitado 

para a autoridade policial a juntada do(s) competente(s) termo(s) de 

reconhecimento(s) de pessoa(s), no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530812 Nr: 22611-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA MENDES, SAMIRA SOARES 

DE SOUZA, ÂNGELO IDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORRES MOLINA - 

OAB:24.449/O

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DO ACUSADO MARCIO DA SILVA 

MENDES PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150332 Nr: 17609-72.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CIQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO CIQUINI, Rg: 16293703, Filiação: 

Solange Ciquini, data de nascimento: 20/04/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 28/07/2009, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do 

CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante das tentativas infrutíferas de se proceder 

a citação pessoal do denunciado Bruno Ciquini, considerando ainda a 

inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449717 Nr: 26719-51.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GARCIA JÚNIOR, ALLAN YURI 

BERTOTTI, WILLIAN ALVES DIAS, FABRÍCIO GOMES FRANÇA, RONALDO 

BEZERRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA - OAB:14395/MT, MOSAR FRATARI 

TAVARES - OAB:3239-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO GARCIA JÚNIOR, Cpf: 

86149768104, Rg: 85102, Filiação: Maria de Sousa Garcia e Geraldo 

Garcia, data de nascimento: 20/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Paraúna-GO, convivente, produtor rural, Telefone 64-3613-2830 e 

atualmente em local incerto e não sabido RONALDO BEZERRA MOREIRA, 

Cpf: 83265031187, Filiação: Antônia Bezerra Moreira e Rosel de Jesus 

Moreira, data de nascimento: 04/03/1979, brasileiro(a), natural de 

Anapolis-GO, convivente, trabalhador rural, Telefone 64-9936-6733. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 13/06/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 171, c/c art. 14, II, art. 288 e 

art. 304, todos do CP.
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Despacho: "Vistos etc,... Vistas ao representante do Ministério Público 

para manifestar quanto a reposta à acusação, apresentada em favor do 

denunciado Willian Alves Dias às fls. 309/311. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 535962 Nr: 27598-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE CASTRO TOZI, 

LINECKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA, GERALDO MORAIS DA 

SILVA, SALOMÃO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/MT, DANIELLE DA SILVA E SOUSA - 

OAB:25713/MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR os ACUSADOS GUSTAVO HENRIQUE CASTRO TOZI, nas 

penas do artigo 157 § 2º inc. II e V, c/c artigo 157 § 2º-A I, c/c artigo 14 

inc. II, em concurso material (artigo 69) c/c artigo 311, todos do Código 

Penal; LINECKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA, SALOMÃO ARAÚJO 

DOS SANTOS e GERALDO MORAIS DA SILVA, nas penas do artigo 157 § 

2º inc. II e V c/c artigo 157 § 2º-A I, c/c artigo 14 inc. II, ambos do Código 

Penal.(...).Os réus Gustavo Henrique Tozi e Salomão Araújo dos Santos 

deverão iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, de acordo 

com o que preceitua o art. 33 § 2º “b” do Código Penal. Faculto ao 

acusado o direito de apelar em liberdade. Expeçam-se Alvarás de soltura 

em nome dos acusados Gustavo e Salomão, se por outro motivo não 

estiverem presos. Por sua vez os réus LINECKER CESAR ZAQUEMAEL 

DA COSTA e GERALDO MORAIS DA SILVA, deverão iniciar o cumprimento 

da pena em regime FECHADO, de acordo com o que preceitua o art. 33 § 

2º, “a”, do Código Penal.(...)ASSIM SENDO, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA DOS ACUSADOS LINECKER CESAR ZAQUEMAEL DA 

COSTA e GERALDO MORAIS DA SILVA, DECRETADA ANTERIORMENTE.

(...)Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 

2018. Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531124 Nr: 22899-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES, 

WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 INTIMAR A DRª MARINALVA DE MATOS SANTANA, OAB/MT 13002, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 15 DE JANEIRO DE 

2019 ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540364 Nr: 31868-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS COSME PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 "(...)Notifique-se o advogado JONAS CÂNDIDO DA SILVA, OAB-MT n. 

16.552 para que junte procuração nos autos no prazo legal.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532708 Nr: 24439-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HENRIQUES COSTA, CAIQUE 

PARRA LOPES, BRUNA YANKA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 INTIMAR O DR JOSÉ BATISTA FILHO OAB/MT 13.696-A E DRª FABIANA 

DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB/MT 15910/O, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 13:30 

HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536788 Nr: 28378-27.2018.811.0042

 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): CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536788 Nr: 28378-27.2018.811.0042

 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): CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529056 Nr: 20829-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDERSON JUNIOR GOMES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Diante o exposto, forte nos artigos 317 e 318, II do CPP e considerando os 

documentos encartados às fls. 149/154, DEFIRO a substituição da prisão 

preventiva do réu EVANDERSON JUNIOR GOMES MAGALHÃES em 

domiciliar.AUTORIZO o réu a deixar sua residência para se submeter aos 

tratamentos médicos de que necessita, comprovando essa ausência por 

intermédio de atestados.ADVIRTO ao acusado de que ele não poderá se 
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ausentar de sua residência, salvo para se submeter a tratamento de 

saúde (art. 317, do CPP).EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO 

DOMICILIAR.DETERMINO o réu, assim que receber alta médica, a utilizar 

equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização 

imediata e efetiva da prisão domiciliar. OFICIE-SE ao Setor de 

Monitoramento Eletrônico estabelecido neste Fórum da Capital, para 

colocação de tornozeleira eletrônica no acusado.Advirto o réu de que não 

poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar 

a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela 

conservação do aparelho, não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou 

inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a 

acompanham; e, ainda, não deixar que alguém os danifique. Em caso de 

descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar a este 

Juízo. FIXO, AINDA, AO RÉU O COMPROMISSO DE NÃO MUDAR DE 

ENDEREÇO SEM AVISO PRÉVIO E AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO; 

COMUNICAR A ESTE JUÍZO ASSIM QUE RECEBER ALTA MÉDICA; E 

COMPROVAR, A CADA 30 (TRINTA) DIAS, ATRAVÉS DE 

ATESTADO/DECLARAÇÃO MÉDICO(A), O SEU REAL ESTADO DE 

SAÚDE.Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC 

impetrado em favor do réu.Intime-se novamente a advogada constituída do 

réu, via DJE, para apresentar alegações finais em favor de seu 

assistido.Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 380498 Nr: 22247-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROGERIO MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB 7.870

 Ação Penal: 22247-75.2014.811.0042( Id. 380498 )

Data: 13.11.2018 Horário: 14h:15min.

Ré: Flavio Rogerio Marholt.

TERMO DE AUDIÊNCIA

 DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão constatou a 

presença do ilustre promotor de justiça.

DAS OCORRÊNCIAS:

Não Há.

PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Vistos.

Tendo em vista que até por ocasião da abertura desta solenidade, não 

havia aportado a resposta da missiva expedida à Comarca de Três 

Passos/RS, em que visava a intimação do imputado desta solenidade, 

aliás, diga-se, qual provavelmente sequer chegou a ser distribuída, uma 

vez que consta de sua expedição a data de 06.11.2018.

Assim sendo, não me resta senão redesignar audiência, qual faço para o 

dia 13.02.2019, às 14h:15min, devendo ser aditada a missiva, desta feita, 

afim de constar a nova data da audiência neste juízo para ciência do 

imputado.

Sem prejuízo da consignação supra, intimem as testemunhas, devendo ser 

requisitadas ao diretor geral da polícia civil, visto que os investigadores de 

polícia tem o péssimo hábito de comparecer em audiência, ao mesmo nesta 

10ª Vara criminal.

De ciência ao advogado, inclusive devendo ser intimado da expedição da 

precatória e seu aditamento, para querendo acompanhe a tramitação da 

missiva perante o juízo deprecado.

Saindo o ilustre promotor devidamente ciente deste ato processual.

Cumpra.

Nada mais a consignar. Eu, Guilherme Pereira Carvalho, digitei o presente.

Wladymir Perri

Juiz de Direito

Allan Sidney do Ò Souza

Promotor de Justiça

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150428 Nr: 17893-80.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Requerida para ciência da juntada de 

Ofício nº 1403/2018 oriundo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca 

de Chapada dos Guimarães – MT, em que foi distribuída Carta Precatória 

(n 3818-75.2018.811.0024 – Cód. 109601) e designada audiência para dia 

28/01/2019, às 13h30min para INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA Jeremias 

Paulo da Silva, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 552441 Nr: 43158-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERFERSON SANTANA DA SILVA 

- OAB:19102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

A defesa do investigado Airton Benedito de Siqueira Júnior pleiteia, por 

meio da peça de fls. 4/9, em face das medidas cautelares diversas da 

prisão que lhe estão impostas, autorização para que o acusado possa 

comparecer à formatura de seu filho, menor Samuel Pauluzi de Siqueira 

(certidão de nascimento anexa à fl. 14), que será realizada em 7.12.2018 

(sábado), das 19 às 22 horas.

Salienta que, o pedido foi veiculado no mês de outubro no STJ, no entanto 

recente decisão do ministro remeteu os autos à primeira instância para 

julgar e processar os pedidos referentes aos autos da “OPERAÇÃO 

GRAMPOS”, relativamente aos inquéritos que ainda aportaram em Mato 

grosso.

À fl. 20, o Ministério Público não se opôs ao pedido.

É o breve relato.

 Decido.

Consoante se verifica na decisão juntada à fl. 15, foi imposta à AIRTON 

BENEDITO DE SIQUEIRA JÚNIOR, em decorrência da revogação de sua 

prisão, medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e 

nos dias de folga, o que inviabiliza o seu comparecimento ao evento 

aprazado para o dia 7.12.2018 (sexta), a partir das 19h00min.

Com efeito, o pretendido comparecimento à formatura não é medida que 

encontra respaldo, já que resulta em tratamento privilegiado que não deve 

ser admitido.

Outrossim, o acolhimento do pedido poderia dar ensejo à depreciação, 

desestima e descrédito das imperiosas medidas cautelares diversas da 

prisão impostas.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de autorização veiculado pela 

defesa do investigado Airton Benedito na peça de fls. 4/9.

Ciência à defesa do referido acusado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464946 Nr: 4823-15.2017.811.0042

 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): LUCIMAR FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11338

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Requerida para ciência da juntada de 

Ofício nº 2485/2018 oriundo da Vara Única da Comarca de Nobres – MT, 
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em que foi distribuída Carta Precatória (n 1956-51.2018.811.0024 – Cód. 

72776) e designada audiência para dia 12/02/2019, às 16h para 

INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS Kelvin Elizeu da Costa Amik e Adeilson 

Sebastião Ferreira, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 461900 Nr: 1741-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHATLE KAROLLINE DA SILVA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de inquérito policial militar instaurado em desfavor de SD PM 

KHATLE KAROLLINE DA SILVA MARCONDES, para apurar suposta pratica 

delitiva do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM.

 Em sessão, foi proposta e aceita pela investigada a transação penal, a 

qual foi homologada (fl. 130).

À fl. 146v, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito diante do 

cumprimento das condições da transação penal.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a investigada foi agraciada pela 

transação penal (fl. 130) e cumpriu integralmente as condições da 

benesse conforme demonstrado às fls. 139/140.

Desta feita, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da SD PM SD PM KHATLE 

KAROLLINE DA SILVA MARCONDES, qualificada nos autos, o que faço 

com fulcro no artigo 84, parágrafo único da Lei n° 9.099/95.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 546041 Nr: 37198-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN ULYSSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de inquérito policial militar instaurado em desfavor de SD PM 

JHONATAN ULYSSES, para apurar a suposta prática do crime de furto de 

uso (art. 241 do CPM), ocorrido no estabelecimento Bar da Alcione, em 

20.5.2016, na cidade de Nova Ubiratã/MT.

À fl. 169v, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito por 

conta da ocorrência de prescrição dos fatos apurados, os quais 

consubstanciariam, em tese, o crime de furto de uso.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que os fatos apurados amoldam-se, 

em tese, ao tipo penal descrito no artigo 241 do CPM, delito ao qual é 

cominada pena máxima de 6 (seis) meses de detenção.

Com efeito, verifica-se que do dia dos fatos (20.5.2016) até a presente 

data transcorreram-se mais de 2 anos, lapso prescricional incidente sobre 

o delito em questão conforme exegese do artigo 125, VII, do Código Penal 

Militar.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do policial militar SD 

PM JHONATAN ULYSSES, qualificado nos autos, o que faço com fulcro 

nos artigos 123, IV, e 125, VII, ambos Código Penal Militar.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 463784 Nr: 3654-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANIA FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de inquérito policial militar instaurado em desfavor de CB PM 

ROZANIA FERNANDES DE SOUZA, para apurar suposta pratica delitiva do 

crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM.

 Em sessão, foi proposta e aceita pela investigada a transação penal, a 

qual foi homologada (fl. 83).

À fl. 126, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito diante do 

cumprimento das condições da transação penal.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a investigada foi agraciada pela 

transação penal (fl. 83) e cumpriu integralmente as condições da benesse 

conforme demonstrado à fl. 91.

Desta feita, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da CB PM ROZANIA 

FERNANDES DE SOUZA, qualificada nos autos, o que faço com fulcro no 

artigo 84, parágrafo único da Lei n° 9.099/95.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 435504 Nr: 11741-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RENATO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de inquérito policial militar instaurado em desfavor de SD PM 

SEBASTIÃO RENATO DO NASCIMENTO, para apurar suposta pratica 

delitiva do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM.

 Em sessão, foi proposta e aceita pelo investigado a transação penal, a 

qual foi homologada (fl.120).

À fl. 142v, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito diante do 

cumprimento das condições da transação penal.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o investigado foi agraciado pela 

transação penal (fl. 120) e cumpriu integralmente as condições da 

benesse conforme demonstrado às fls. 137/142.

Desta feita, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do SD PM SEBASTIÃO 

RENATO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, o que faço com fulcro 

no artigo 84, parágrafo único da Lei n° 9.099/95.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ademais, tendo em vista certidão de fl. 133, aguarde-se o trânsito em 

julgado em relação ao indiciado SD PM Sebastião Renato do Nascimento, 

certifique-se e arquivem-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 547339 Nr: 38428-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DA SILVA PAULA, UBIRATAN PINTO 

DE ALENCAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor de CB PM SAULO DA 

SILVA PAULA e SD PM UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, para 

apurar a suposta prática do crime de lesão corporal em face da vítima 

Admildo Alves de Lima Junior, no dia 22.7.2012.

À fl. 95v, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade dos 

investigados em virtude da prescrição.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que a conduta dos policiais militares 
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amolda-se, em tese, ao delito capitulado no art. 209 do Código Penal Militar 

(lesão corporal leve), crime apenado com detenção de 3 meses a 1 ano.

No entanto, do dia do fato (22.7.2012) até a presente data, 

transcorreram-se mais de 4 anos, lapso prescricional incidente sobre o 

delito em questão conforme exegese do art. 125, VI, do CPM.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos policiais militares 

CB PM SAULO DA SILVA PAULA e SD PM UBIRATAN PINTO DE ALENCAR 

FILHO, qualificados nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, 

e 125, VI, ambos Código Penal Militar.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 165397 Nr: 12708-27.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SALES ALVES, LUCINEI ANTUNES 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM- OAB/MT 3785 - OAB:

 Vistos, etc.(...). Por fim, designo o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14h, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.Façam-se, pois, as intimações, comunicações e 

requisições necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o 

prazo de trinta dias, intimando-se as partes da expedição, para 

acompanhamento, querendo.Após, dê-se ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria.Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484657 Nr: 25470-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa LEIDINEIA 

KATIA BOSI OAB/MT 14.981, para que apresente as alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366163 Nr: 6057-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Paulo Batista de Arruda, Rg: 8850160 SSP MT Filiação: 

Odenir de Arruda e João Batista de Arruda, data de nascimento: 

09/04/1978, brasileiro(a), natural de -MT, , Endereço: Rua Tangará da 

Serra, 12, Qdra 189, Quitinete, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimação do réu acerca da audiência designada para o dia 

21/03/2019, às 17h30min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Posto isso, DEFIRO a produção antecipada da prova 

consistente no depoimento da vítima.

Designo o dia 21/03/2019, às 17h30min, para a realização do ato.

Considerando que o acusado foi citado por edital, deverá ele ser intimado 

também pela via editalícia acerca da audiência ora designada.

Para patrocinar a defesa do réu na referida solenidade, nomeio a 

Defensoria Pública deste Estado, a qual deverá ser devidamente intimada.

Intime-se a vítima.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526179 Nr: 18099-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Brene Joane Silva, Rg: 07545347 SSP MT Filiação: 

Valdomiro Joane Silva e Rosa Maria Inacio Joane, data de nascimento: 

16/04/1968, brasileiro(a), natural de -MT, solteiro(a), Endereço: Rua Rio 

Grande do Sul, N° 102, Bairro: Nova Várzea Grande, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 26/03/2019 ÀS 13H00MIN.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Posto isso, DEFIRO a produção antecipada da prova consistente no 

depoimento da vítima, que será realizado com observâncias às 

disposições do artigo 12 da Lei nº 11.431/2017.

Designo o dia 26/03/2019, às 13h00min, para a realização do ato.

Considerando que o acusado foi citado por edital, deverá ele ser intimado 

também pela via editalícia acerca da audiência ora designada.

Para patrocinar a defesa do réu na referida solenidade, nomeio a 

Defensoria Pública deste Estado, a qual deverá ser devidamente intimada.

Intime-se a vítima, que deverá se fazer presente, acompanhada do 

representante legal, com pelo menos 30 (trinta minutos) de antecedência.

Comunique-se à equipe multidisciplinar dando-lhe vista dos autos e dê-se 

ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425282 Nr: 403-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joacino Correia de Araújo, Cpf: 02782836161, Rg: 

1779148-0 SSP MT Filiação: Joaquim Rodrigues de Araujo e Ana Joana 

Correa de Araujo, data de nascimento: 03/09/1980, brasileiro(a), natural de 

-MT, convivente, ajudante de distribuição, Endereço: Rua 15, Casa 

Laranja, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU acerca da audiência designada para o dia 

03/04/2019 às 16h45min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Designo o dia 03/04/2019, às 16h45min, para a 

realização do ato.

Considerando que o acusado foi citado por edital, deverá ele ser intimado 

também pela via editalícia acerca da audiência ora designada.
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Para patrocinar a defesa do réu na referida solenidade, nomeio a 

Defensoria Pública deste Estado, a qual deverá ser devidamente intimada.

Intime-se a vítima, que deverá se fazer presente, acompanhada do 

representante legal, com pelo menos 30 (trinta minutos) de antecedência.

Comunique-se à equipe multidisciplinar dando-lhe vista dos autos e dê-se 

ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

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.: 169618 Nr: 16902-70.2010.811.0042

 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): ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO, MAYRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/MT

 VISTOS.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 2566 verso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 431901 Nr: 7762-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIC SOARES DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O

 VISTOS.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 

2019 às 14h.

 Outrossim, o pedido de fls. 79/88 será analisado na audiência aprazada.

 Intime-se o advogado desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 476616 Nr: 16460-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, 

GILBERTO SILVA BRASIL, AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO MACAÚBAS, 

JUNIOR ALVES VIEIRA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, 

THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, ROBSON ANTÔNIO DA SILVA 

PASSOS, JULYENDER BATISTA BORGES, JURANDIR BENEDITO DA 

SILVA, ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO, HIAN VITOR OLIVEIRA 

CAVALCANTI, DIEGO SILVA DOS SANTOS, DAINEY APARECIDO DA 

COSTA, KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA, LUBIA CAMILLA PINHEIRO 

GORGETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974, 

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, ANILTON GOMES 

RODRIGUES - OAB:14.443, ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, DEFENSORIA 

PUBLICA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GUSTAVO 

FARIAS SABER - OAB:15959/MT, HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, MARCOS 

TÚLIO FERNANDES MELO - OAB:16.291, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878/AC, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, Pabline Mayara Barbosa Belfort Medeiros - 

OAB:23873, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, 

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:18870/MT, VALMIRO ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/MT

 Autos – Cod. Id. nº. 476616.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público, 

com a finalidade de corrigir contradição na sentença penal condenatória 

em relação a dosimetria da pena do acusado CLEYTON CESAR FERREIRA 

DE ARRUDA, a fim de suprimir a contradição em que este juízo (fls. 2057 – 

terceiro parágrafo) fundamentou que CLEYTON negou a prática delitiva na 

fase policial e em juízo, mas na segunda fase da aplicação da pena foi 

reconhecida a atenuante da confissão que reduziu a pena em 06 (seis) 

meses de reclusão (fls. 2069-v).

Já o embargante ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO embargou a 

decisão sob o argumento de que a sentença foi omissão com relação ao 

pedido de restituição de bem apreendido (Corolla), diante de sua 

absolvição. (fls. 2145/2146).

Por sua vez, o embargante MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES (fls. 2156) 

embargou a sentença penal sob o argumento da existência de omissão 

acerca da restituição do veículo Golf 1.6 Sportline.

Inicialmente passo a analisar os embargos de declaração interposto pelo 

Ministério Público (fls. 2138/2139).

Segundo a jurisprudência, são admitidos embargos de declaração quando 

houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e 

erro material.

 Verifico que os argumentos lançados nos embargos aviados pelo 

Ministério Público merece provimento porque na fundamentação da 

sentença não considerei a ocorrência da confissão do acusado CLEYTON 

CESAR FERREIRA DE ARRUDA (fls. 2057 – terceiro parágrafo), o que não 

deveria ser atenuada em 06 (seis) meses de reclusão, de modo que sano 

a contradição para alterar a pena final de “05 (cinco) anos de reclusão e 

multa de 35 (trinta e cinco)” para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e multa de 35 (trinta e cinco).

Com efeito, altero o dispositivo final, passando a vigorar o seguinte:

 d) CONDENAR CLEYTON CESAR FERREIRAS DE ARRUDA, pela prática do 

delito tipificado no artigo 2º da Lei n. 12850/13 sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

multa de 35 (trinta e cinco), fixando o valor do dia-multa em um trigésimo 

do salário mínimo, que deverá ser cumprido no regime SEMIABERTO, com 

a imposição de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA; (fls. 2079v/2080).

Com relação aos pedidos de restituições formulados pelos acusados 

ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO e MARCUS VINICIUS FRAGA 

SOARES, nos termos do art. 118, do CPP, antes de transitar em julgado a 

sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 

enquanto interessarem ao processo.

 Portanto, conheço dos embargos interposto pelos embargantes: ELVIS 

ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO e MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, 

mas nego-lhes provimentos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço dos embargos interpostos pelos embargantes: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELVIS ELISMAR DE 

ARRUDA FIGUEIREDO e MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, nos termos 

do art. 382, do CPP, para:

 1) DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de deixar de considerar a 

atenuante da confissão na segunda fase da aplicação da pena, em 

relação ao acusado CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, passando 

a vigorar o seguinte dispositivo: “D- CONDENAR CLEYTON CESAR 

FERREIRAS DE ARRUDA, pela prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei 

n. 12850/13 sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 35 (trinta e cinco), fixando o 

valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, que deverá ser 

cumprido no regime SEMIABERTO, com a imposição de MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA; (fls. 2079v/2080)”.

2) NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR ELVIS 

ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO e MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES 

para indeferir a restituição dos bens, devendo ser avaliados após o 

trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 118, do CPP.

RECEBO os Recursos de Apelações interpostos em seus efeitos legais. 

Intimem-se para apresentações das razões e contrarrazões, no prazo 
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legal.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 499748 Nr: 38846-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES 

FAZENDÁRIOS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO, PAULO 

SERAFIM DA SILVA, NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS, PAULO PEREIRA 

DA SILVA, JEAN CARLOS LARA, THEO MARLON MEDINA, WAGNER 

FLORÊNCIO PIMENTEL, MARCELO MEDINA, ROGERIO ROCHA DELMINDO, 

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR, PAULO HENRIQUE ALVES 

FERREIRA, DIEGO DE JESUS DA CONCEIÇÃO, CLOVES CONCEIÇÃO 

SILVA, KEILA CATARINA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18.145A, 

DORIVAL ROSSATO JUNIOR - OAB:10933, Fabiano Moraes Pimpinati 

- OAB:6623-B, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB:, FAUSTINO 

ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT, GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14.323/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, MARCELO 

DE ANDRADE ZAGONEL - OAB:11504, MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659, 

MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:OAB/MT 23367/B, OZIEL 

CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - OAB:4691/MT, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, Rodrigo Direne de Moraes - 

OAB:13878, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506, Valdir Ariones 

Pimpinati Junior - OAB:6145-B

 Autos n°. 38846-84.2017.811.0042

Código 499748

Vistos etc.

Às fls. 2831/2832, o acusado THÉO MARLON MEDINA, por meio de sua 

defesa, requereu que lhe seja permitido voltar a residir na cidade de 

Indaiatuba/SP, de modo que possa responder a todos os termos do 

processo naquela comarca.

O Requerimento veio instruído com os documentos de fls. 2833/2845

Às fls. 2997, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao 

pedido.

Às fls. 2998/3002, as defesas dos acusados WAGNER FLORÊNCIO 

PIMENTEL E KEILA CATARINA DE PAULA requereram a alteração do 

horário de recolhimento noturno para às 23h30min, a fim de possibilitar o 

exercício da atividade comercial dos mesmos.

Requereu, ainda, autorização para que o acusado WAGNER FLORÊNCIO 

PIMENTEL possa comparecer ao DETRAN-MT para renovar sua CNH e, 

ainda, que seja determinada a devolução de seus documentos pessoais 

que foram aprendidos e submetidos a perícia técnica.

 O Requerimento veio instruído com os documentos de fls. 3003/3011.

Às fls. 3013, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao 

pedido.

É o relatório do necessário. Decido.

1. Cuida-se de representação pela prisão preventiva e outras medidas 

cautelares, proposta pela autoridade policial em desfavor de 12 (doze) 

acusados RIVALDO ALVES DA CUNHA, KAMIL COSTA DE PAULA, 

EVANDRO TEIXEIRA DE RESENDE, JEAN CARLOS LARA, ROGÉRIO 

ROCHA DELMINDO, RINALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR, PAULO 

HENRIQUE ALVES FERREIRA, DIEGO DE JESUS DA CONCEIÇÃO, WAGNER 

FERNANDES KIELING, VALDECIR MARQUES, THEO MARLON MEDINA E 

PAULO SERAFIM DA SILVA, MARCELO MEDINA, CLOVES CONCEIÇÃO 

SILVA, NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS, PAULO PEREIRA DA SILVA..

Como se depreende, as prisões dos acusados foram substituídas por 

medidas cautelares impostas em sede de 2ª Grau de Jurisdição, pelo 

Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, nos Habeas Corpus nº 

1004966-79.2018 e nº 1006095-22.2018 – Terceira Câmara Criminal, 

sendo vedado ao órgão jurisdicional inferior alterar, modificar ou anular 

decisões proferidas por órgão superior, por ausência de competência 

funcional absoluta.

Sobre o tema, a doutrina conceitua a competência funcional como “a 

distribuição feita pela lei entre diversos juízes da mesma instância ou de 

instâncias diversas para, num mesmo processo, ou em um segmento ou 

fase do seu desenvolvimento, praticar determinados atos”, a qual se 

divide em competência funcional por fase do processo, competência 

funcional por objeto do juízo e competência funcional por grau de 

jurisdição.

 No caso em análise, observa-se a presença da competência funcional 

por grau de jurisdição. Nos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, a 

competência funcional por grau de jurisdição é aquela que divide entre 

órgãos jurisdicionais superiores e inferiores.

O doutrinador esclarece ainda que, por conta da competência funcional 

por grau de jurisdição “um juiz de primeiro grau não pode rescindir 

acórdão de instância superior, mesmo na hipótese de existente de 

nulidade absoluta, sob pena de violação das normas processuais penais e 

constitucionais relativas à divisão de competência” (Manual de Processo 

Penal, pág. 311, Editora Juspodivm, 2ª edição).

Neste sentido trago a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA RECORRER DO ÉDITO 

CONDENATÓRIO. ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE MAJOROU A 

REPRIMENDA. ACÓRDÃO ANULADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. 

IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELA VIA 

PRÓPRIA E PELO TRIBUNAL COMPETENTE. HABEAS CORPUS 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Um juízo de primeiro grau 

não pode rescindir um acórdão de instância superior, mesmo na hipótese 

de existência de nulidade absoluta, sob pena de violação das normas 

processuais penais e constitucionais relativas à divisão de competência. II 

– Agiu bem o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não compete ao 

juízo da execução reconhecer uma nulidade, ainda que absoluta, ocorrida 

no curso de processo findo, ocasionando verdadeira rescisão de decisão 

proferida por instância superior. III – Também não caberia ao STJ analisar, 

per saltum, a alegada nulidade absoluta, pois a Corte Regional limitou-se a 

anular a decisão do juízo da execução que rescindiu indevidamente o seu 

julgado, sem manifestar-se, expressamente, sobre eventual nulidade 

decorrente da ausência de intimação do paciente. IV – Pelos mesmos 

fundamentos, não pode esta Corte analisar o pedido de anulação da ação 

penal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente 

extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da 

Constituição Federal. V – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, denegado. (HC 110358, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/06/2012, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

Desta forma, tem-se que a revisão pelo juízo a quo de medidas decretadas 

em instância superior significaria afrontar o ordenamento jurídico e 

entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça/MT, haja vista que o 

desrespeito ao decisum superior implicaria em sérios prejuízos à garantira 

jurídica, com ofensa ao princípio da hierarquia dos órgãos jurisdicionais 

ínsito ao sistema pátrio

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os 

pedidos formulado pelas Defesas dos acusados THÉO MARLON MEDINA 

(fls. 2831/2832), WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL e KEILA CATARINA DE 

PAULA (fls. 2998/3002).

2. Considerando que os documentos pessoais do acusado WAGNER 

FLORÊNCIO PIMENTEL foram apreendidos nos autos de cód. 506060, 

intime-se a defesa para que faça o requerimento naqueles autos.

 3. Quanto ao pedido formulado pela defesa do acusado CLOVES 

CONCEIÇÃO SILVA (fls. 2014/3024), abra-se vista ao Ministério Público 

para se manifestar.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 11 de novembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)
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Processo Número: 1039801-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. P. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1039801-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANGELA DE SOUZA PACHECO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: CELESTINO GOMES DOS SANTOS 

VISTOS Nos autos da presente medida protetiva, a requerente, por meio 

da petição de Id: 16880883, efetuou a descrição dos bens que alega terem 

sido adquiridos na constância da união com o requerido, informando a 

existência de fraude na regularização da propriedade de tais bens, sendo 

registrados em nome dos filhos do requerido, em nome de seus sócios e 

em nome de pessoas jurídicas da qual tem participação societária; 

requereu a avocação dos autos da “Ação de Alimentos c/c Separação de 

Corpos com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” n.º 

1034848-60.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 1.ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Capital e da “Ação Declaratória de Fraude 

Patrimonial c/c Arrolamento de bens c/c Pedido de Indisponibilidade de 

Bens c/c Divórcio e Partilha de Bens c/c Antecipação dos Efeitos da 

Tutela” n.º 1041088-65.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 5.ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital e a concessão liminar da 

indisponibilidade de todos os bens descritos no pedido, assim como, 

eventuais localizados por meio de pesquisas em Registro de Imóveis, 

DETRAN/MT e SP e JUCEMAT. Ressalto que os presentes autos tem 

natureza de ação cautelar antecedente, sendo assim, após a propositura 

da ação principal, na qual a requerente pleiteia a indisponibilidade de bens 

(Processo n.º 1041088-65.2018.8.11.0041 – 5.ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital), tal pedido deve ser apreciado nestes 

autos (da ação principal), em razão da oportunidade de maior produção de 

provas e de exercício do contraditório e ampla defesa. Tendo em vista a 

competência híbrida e abrangente desta Vara, bem como, que o divórcio e 

as consequências que dele viram se deram em razão da prática de 

violência doméstica contra a vítima, DEFIRO O PEDIDO de avocação dos 

autos Ação de Alimentos c/c Separação de Corpos com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela” n.º 1034848-60.2018.8.11.0041, em 

trâmite perante a 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital 

e da “Ação Declaratória de Fraude Patrimonial c/c Arrolamento de bens c/c 

Pedido de Indisponibilidade de Bens c/c Divórcio e Partilha de Bens c/c 

Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º 1041088-65.2018.8.11.0041, em 

trâmite perante a 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital. Oficiem-se os referidos Juízos, informando da existência de 

medidas protetivas entres as partes e solicitando a remessa dos autos 

acima referidos. Tendo em vista a proximidade da data designada para a 

audiência de tentativa de conciliação e o fato de que o requerido não foi 

devidamente citado (certidão de Id: 16758795), retiro o feito de pauta e 

REDESIGNO a audiência de tentativa de conciliação nos moldes da decisão 

de Id: 16545650, para o dia 22.02.2018 às 14:00. Adotem-se as 

providências necessárias para a citação do requerido, para os termos do 

presente processo e comparecimento na audiência redesignada, 

expedindo carta precatória para a Comarca de Guaíra/SP (Avenida 21, n.º 

644, Bairro Centro). INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

13 de dezembro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1040499-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. V. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT0005682A-O 

(ADVOGADO(A))

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1040499-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS VIEIRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ANTONIO JOSÉ VIEIRA VISTOS 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por MARINEIDE 

PINHEIRO DOS SANTOS, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

desfavor de ANTONIO JOSÉ VIEIRA, sustentando, em resumo, que foi 

vítima de violência doméstica praticada pelo representado, 

consubstanciada nos crimes de ameaça, difamação e calúnia. Os pedidos 

liminares em comento caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar 

e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a requerente 

demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O art. 226 da 

Constituição Federal, em seu § 8º, prevê que a família, deve ter especial 

proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Por sua 

vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições 

para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 

alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem 

garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 

domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(§1º do art. 3º). No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de 

Ocorrências, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não 

exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, 

restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris. Importante asseverar 

que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial 

relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a 

aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e 

c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Nesse sentido: “MANDADO DE 

SEGURANÇA – Violência Doméstica – Indeferimento da concessão de 

medidas protetivas de urgência, com base na Lei 11.340/06 – 

POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, as declarações da 

ofendida assumem especial relevância, a justificar a aplicação das 

seguintes medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos III, 

alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança concedida.” (TJ-SP - 

MS: 22054568820158260000 SP 2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: 

Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/12/2015, 12ª Câmara de Direito 

Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano 

(periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu 

boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a 

mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a 

salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, 

portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas. Corroborando 

esse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - 

MANUTENÇÃO. - Comprovada a situação de risco e ameaça contra a 

mulher, em ambiente doméstico, cabível é a concessão de medidas 

protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.” (TJ-MG - 

AI: 10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Desta forma, restam demonstrados os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, 

sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de 

mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes 

medidas protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 
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AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, 

da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida 

apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos 

deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a 

ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. 

INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, bem como da 

proibição de visita aos filhos menores, em virtude da inexistência nos 

autos, de prova inequívoca da relação de parentesco. INDEFIRO o pleito 

referente a “restituição de bens”, uma vez que não existe individualização 

dos bens supostamente subtraídos pelo agressor. INDEFIRO o pedido de 

afastamento ofendida do lar, uma vez que incompatível com a medida 

acima deferida de recondução da ofendida e seus dependentes ao 

respectivo domicílio. INDEFIRO o pleito referente a “restituição de bens”, 

uma vez que não existe individualização dos bens supostamente 

subtraídos pelo agressor. INDEFIRO o pedido de proibição temporária ao 

agressor para celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação, eis que não restou evidenciado nos autos, em um primeiro 

momento, a existência de bens imóveis de propriedade comum do casal. 

Outrossim, INDEFIRO também o pedido de “prestação de caução 

provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais”, tendo 

em vista que a vítima não indicou os danos materiais suspostamente foram 

suportados, não realizando qualquer início de prova que pudesse embasar 

a obrigação de prestar garantia para o pagamento de uma eventual e 

posterior indenização, como consequência do ato ilícito perpetrado. 

Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra 

integralmente. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade 

policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do 

Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem 

como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no 

prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da 

Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Outrossim, determino, também, que o Senhor 

Gestor conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o 

objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial 

de Justiça. DESIGNO para o dia 15.02.2019, às 14:30, audiência de 

conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. 

Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça plantonista. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública Núcleo de Defesa da Mulher. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 23 de novembro de 2018. 

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 553381 Nr: 44017-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCG, MGCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBÉLIA DA SILVA MENEZES - 

OAB:23.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 553381.

 Vistos.

DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes 

do CPC.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentado por M. G. C. L., 

representado por sua genitora REJANE CATARINA GAYVA, em face 

MARCIO CRAVO LÊ, devidamente qualificados.

Com efeito, DEFIRO o pedido de fls. 04/26.

Para tanto, INTIME-SE pessoalmente a parte executada a pagar a quantia 

de R$ 3.340,93 (três mil trezentos e quarenta reais e noventa e três 

centavos), referentes aos alimentos relativos aos meses de fevereiro a 

agosto de 2018, conforme planilha apresentada – fls. 24/26, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena do valor do débito ser acrescido de multa de 

10% e também de honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º, do CPC), 

em caso de não pagamento voluntário.

Não efetuado o pagamento voluntário, será determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos da expropriação 

(art. 523, §3º, do CPC).

Transcorrido o prazo acima previsto, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e intime-se a parte 

exequente, por meio sua patrona – via DJE, para manifestação, inclusive 

se houve o pagamento por parte do executado.

Após, conclusos, inclusive para análise do pleito de penhora de valores 

depositados em instituição financeira no nome do executado – 

BACEN-JUD.

Ainda, consigno que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no 

art. 212, §2º, do CPC, independente de autorização judicial.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 553778 Nr: 44382-42.2018.811.0042

 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: OAP, GAP, AQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MARQUES DUARTE - 

OAB:23452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 553778.

 Vistos.

Com fundamento no art. 145, §1º, do CPC, declaro minha suspeição para 

jurisdicionar neste feito, por motivo foro íntimo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPEIÇÃO. FORO 

ÍNTIMO. DESNECESSIDADE DE DECLINAR DOS MOTIVOS. Nos termos do 

art. 135, parágrafo único do CPC, o juiz está autorizado a declarar-se 

suspeito por razões de foro íntimo. E, valendo-se dessa faculdade, fica o 

juiz dispensado de declinar os seus motivos, pois o foro íntimo é algo 

reservado, pessoal, particular, desobrigando o magistrado a motivar, 

justamente por que é algo ligado a sua privacidade. Assim, o Agravo de 

Instrumento interposto pela parte é inadissível, pois contra a decisão do 

Juiz que se declara suspeito não cabe recurso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO, POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065056368, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 

02/06/2015)

Desta forma, TARJE-SE adequadamente o feito, REMETENDO-O à minha 

Substituta Legal.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 383759 Nr: 25721-54.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - 

OAB:8345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107, marcio mendanha cardoso - 

OAB:11290

 Cód. 383759.

VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por Hevelyn 

Patricia Bolzani, em face de Jesus Ferreira de Sousa, devidamente 

qualificados.

Recebida a inicial, fora decretada a prisão civil do executado – fls. 

528/529. Entretanto, posteriormente, as partes, por meio de seus 

advogados, apresentaram acordo extrajudicial com relação ao débito 

executado nos presentes autos – fls. 530/532.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, e por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Por consequência, REVOGO a PRISÃO CIVIL do executado de fls. 528/529 

e, caso já tenha sido expedido mandado de prisão civil, DETERMINO a 

expedição de CONTRAMANDADO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça 

concedida.

Com o transcurso do prazo de parcelamento (abril de 2019), INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de seu patrono – via DJE, para manifestação 

acerca da possibilidade de arquivamento dos autos.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro 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.: 432993 Nr: 8953-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LEITE DE MORAES, MARLEIDE 

DOS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.613/0, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/0, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, Thaiany Cosmes da Silva - 

OAB:25021/0

 Vistos.

INTIMEM-SE os acusados, a fim de que tomem ciência da Audiência de 

Instrução designada nos autos.

No mais, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da 

certidão de 142, uma vez que, restou PREJUDICADA a intimação da vítima, 

com relação ao ato designado.

Outrossim, deixo de ACOLHER o requerimento ministerial retro, posto que 

a procuração constante nos autos - fls. 65 e 67, supre a citação pessoal 

dos acusados.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423275 Nr: 28960-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO ISLAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO ISLAN DE OLIVEIRA, Cpf: 

73769606191, Rg: 1816141-3, Filiação: João Batista de Oliveira e Marcina 

Roca, data de nascimento: 06/12/1988, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), vigilante, Telefone (65)9608-8739. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU PARA QUE TOME CIÊNCIA DA 

SENTENÇA..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado PABLO ISLAN DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 

06/12/1988, natural de Cáceres/MT, filho de João Batista de Oliveira e 

Marcina Roca, residente e domiciliado na Rua A, nº 21, Residencial Ana 

Paula, bairro Santa Cruz, Cáceres/MT, como incurso nas penas dos delitos 

previstos no art. 129 e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do 

art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da 

pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do 

mesmo Códex.III. 1. Do Delito de LESÃO CORPORAL.O artigo 129, §9º, do 

Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 03 

(três) meses a 03 (três) anos.III. 1. 1. Circunstâncias Judiciais.Atento às 

circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que: i. A 

culpabilidade do acusado, assim considerada como o grau de 

reprovabilidade da conduta do acusado, não extrapola as condições do 

tipo penal, que já considera a violência doméstica, nada tendo a valorar; ii. 

Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações 

anteriores transitadas em julgado; iii. A conduta social, sem elementos 

para aferição; iv. Personalidade do acusado, sem elementos para 

aferição; v. O motivo do crime não restou devidamente comprovado nos 

autos; vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa; 

vii. As consequências do delito são próprias do tipo; viii. O comportamento 

da vítima não contribuiu na prática da conduta. Em razão disso, FIXO a 

pena BASE em 05 (cinco) meses de detenção. III. 1. 2. Circunstâncias 

Agravantes e Atenuantes.No caso, não há qualquer circunstância 

agravante ou atenuante a ser considerada, motivo pelo qual, FIXO a pena 

INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) meses de detenção.III. 1. 3. Causas de 

Aumento e de Diminuição de Pena.Não há causas de diminuição ou de 

aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual TORNO 

DEFINITIVA a pena de 05 (cinco) meses de detenção, por entender justa a 

necessária a reprovação do crime.III. 2. Do Delito de AMEAÇA.O artigo 147 

do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 

01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.III. 2. 1. Circunstâncias 

Judiciais.Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

tenho que:i. A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de 

reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime 

com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se 

traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade 

será considerada como circunstância agravante na segunda fase da 

dosimetria; ii. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas 

condenações anteriores transitadas em julgado; iii. A conduta social, sem 

elementos suficientes para aferição; iv. Personalidade do acusado, sem 

elementos suficientes para aferição; v. O motivo do crime não restou 

devidamente comprovado nos autos; vi. As circunstâncias do crime não 

interferiram na ação delituosa; vii. As consequências do delito são 

próprias do tipo; viii. O comportamento da vítima não contribuiu na prática 

da conduta. Em razão disso, FIXO a pena BASE em 01 (um)_mês e 10 

(dez) dias de detenção. III. 2. 2. Circunstâncias Agravantes e 

Atenuantes.Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi 

cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei 

específica, AGRAVANDO a pena em mais 15 (quinze) dias, encontrando a 

pena INTERMEDIÁRIA de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de 

detenção.Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. III. 2. 

3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.Não há causas de 

aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual 

torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de 

detenção, por entender justa e necessária a reprovação do crime.III. 3. Do 
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CONCURSO MATERIAL.Reconheço a incidência do concurso material, 

inserto no artigo 69 do Código Penal, devendo as penas privativas de 

liberdade serem somadas e, desta forma, encontro a PENA DEFINITIVA de 

06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.O regime de 

cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 

33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, devendo ser observada a detração, caso 

existente.Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei 

Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas 

com o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na 

Convenção de Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida 

socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 

44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE em entidade social sem fins 

lucrativos, a ser indicada pelo Juízo da Execução.DEIXO de fixar valor 

mínimo de danos, pelas razões já esposadas.DEIXO de condenar o 

acusado ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que foi 

assistido pela Defensoria Pública durante todo o processo, demonstrando 

não possuir aptidão para arcar com este ônus.Ciência ao Ministério Público 

e à Defensoria Pública Criminal.Após o trânsito em julgado, lance o nome 

do acusado no rol dos culpados, oficiando-se ao Instituto Nacional de 

Identificação, Instituto de identificação de Mato Grosso e ao Tribunal 

Regional Eleitoral, para as anotações de praxe, e, cumpridas as 

finalidades, inclusive expedição de Guia Execução Penal, ao arquivo com 

todas as baixas pertinentes.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 

11 de julho de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

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, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434881 Nr: 11045-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEIDE DE ARRUDA, Cpf: 01511421142, 

Rg: 17299691, Filiação: Joana Ribeiro de Arruda, data de nascimento: 

15/11/1982, brasileiro(a), natural de Juscimeira-MT, convivente, do lar, 

Telefone 9289-3570 e atualmente em local incerto e não sabido SERGIO 

SANTOS SOUZA, brasileiro(a), convivente, metalurgico. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR AS PARTES ACERCA DA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS..

Sentença: Desta forma, constatada a falta de interesse superveniente da 

requerente, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas e 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o presente 

feito, com a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE.Às 

providências.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher

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, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 435205 Nr: 11426-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808, 

EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Figueiredo Lagreca - 

OAB:10584

 Vistos.

Considerando a manifestação do executado de fls. 943/950, intime-se a 

exequente, por meio de seu patrono - via DJE, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 471518 Nr: 11419-15.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, Rodrigo Pierazzo Aparecido da Silva - 

OAB:159771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini - OAB:7645-MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que fora determinada, em mais de uma 

oportunidade, a retificação do valor da causa pela parte autora, nos 

termos da decisão de fl. 59, sendo que o requerente se quedou inerte com 

relação a tal providência.

Desta forma, considerando que o processo se encontra em fase de 

sentença, INTIME-SE o requerente, por meio de seu patrono – via DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a atualização do valor da 

causa, de acordo com o disposto no art. 292 do CPC.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e intime-se a parte requerida, 

por meio de seu patrono – via DJE, para manifestação, em igual prazo.

Após, certifique-se e conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1040837-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SIMONE CRISTINA 

SILVA REQUERIDO: ARY ESPINDOLA RODRIGUES SENTENÇA Julgamento 

Antecipado do Mérito (CPC, art. 355, I). ® Ação de divórcio c/c outros 

pedidos Vistos etc. I. Simone Cristina Silva, qualificado nos autos, 

ingressou com ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda, 

alimentos, em face de Ary Espindola Rodrigues, também qualificado nos 

autos. Apregoa a autora, em epítome, que iniciou o relacionamento afetivo 

com o requerido no ano de 2005, vindo a contrair núpcias no dia 29 de 

novembro de 2014, sob o regime de comunhão universal de bens, nos 

termos dos inclusos documentos (certidão de casamento e escritura 

pública de pacto antenupcial); que dessa união nasceram duas filhas, a 

saber: A. E. S., nascida em 26/06/2012 e A. E. S., nascida em 17/04/2009; 

que sofreu violência doméstica ao longo do relacionamento com o 

requerido; que no dia 31/10/2018 registrou Boletim de Ocorrência na 

delegacia da mulher e requereu Medidas Protetivas e decidiu dar um basta 
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na relação. Ao final requereu, entre outros, seja concedido tutela de 

urgência para fins decretar o divórcio entre o casal, sem oitiva da parte 

contrária; a fixação de alimentos provisórios, no valor de 1,5 (um e meio) 

salário mínimo em seu favor, até que a mesma se realoque no mercado 

formal de trabalho ou que consiga comprovadamente auferir renda em 

atividade autônoma; a fixação de alimentos provisórios, no valor e 1,5 (um 

e meio) salário mínimo em favor das filhas menores; que seja oficiado ao 

Detran/MT, para fins de levantamento de extrato dos últimos dois anos em 

nome do requerido e em nome de MOVERAMA, CNPJ n. 

13.338.908/0001-51 e, no mérito, requereu a partilha dos bens dos 

cônjuges na proporção de 50% para cada um; o direito de moradia da 

requerente e suas filhas na casa financiada, bem comum do casal, até 

que suas filhas completem 18 anos de idade; que seja restringida 

judicialmente a movimentação (transferências) de três veículos, por 

tratar-se de fraude patrimonial. A proemial se fez acompanhar dos 

documentos ID. 16693076 ao ID. 1694072. Em 28/11/2018 houve decisão, 

ID. 16426365, determinando a intimação da autora para ratificar o valor da 

causa. Em 30/11/2018 a autora emendou a inicial, retificando o valor da 

causa. É o sucinto relatório, passo a decidir. Fundamentos II. Versam os 

autos acerca de ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda, 

alimentos. III. Quanto ao pedido de tutela antecipada de decretação de 

divórcio formulado pela autora, de conformidade com a nova redação 

dada ao § 6º do Artigo 226 de nossa Magna Carta, não há mais 

necessidade de se esperar qualquer prazo para que seja decretado o 

divórcio do casal que deseja por cobro ao vínculo matrimonial existente, 

sendo passível de deferimento o pedido de decretação de divórcio 

liminarmente. IV. Ademais, o artigo 355, I, do CPC, dispõe que o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: não houver necessidade de produção de outras provas. V. 

Quanto aos demais pedidos da inicial, segue decisão em apartado. 

Dispositivo VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, por 

corolário: ® acolho o pedido de divórcio entre as partes, nos termos do 

artigo 487[1], I[2], do CPC e declaro extinto o vínculo matrimonial existente 

entre o casal; VII. Expeça-se o competente mandado de averbação de 

divórcio ao cartório competente. VIII. As questões de custas e honorários 

advocatícios serão tratadas ao final do feito. IX. Segue decisão em 

apartado quanto as demais matérias, objeto dos autos. X. P.R.I.C. XI. 

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito 

[1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou 

rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;; [2] Art. 269. 

Haverá resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) II 

- quando o réu reconhecer a procedência do pedido; (Redação dada pela 

Lei nº 5.925, de 1º.10.1973).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1040837-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SIMONE 

CRISTINA SILVA REQUERIDO: ARY ESPINDOLA RODRIGUES Vistos etc. I. 

Trata-se de ação de divórcio cumulada com partilha de bens, guarda, 

alimentos que Simone Cristina Silva promove em face de Ary Espindola 

Rodrigues. II. Colima a autora a concessão liminar para fins decretar o 

divórcio entre o casal, sem oitiva da parte contrária; a fixação de alimentos 

provisórios, no valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo em seu favor, até 

que a mesma se realoque no mercado formal de trabalho ou que consiga 

comprovadamente auferir renda em atividade autônoma; a fixação de 

alimentos provisórios, no valor e 1,5 (um e meio) salário mínimo em favor 

das filhas menores do casal, a saber: A. E. S., nascida em 26/06/2012 e 

A. E. S., nascida em 17/04/2009 e; que seja oficiado ao Detran/MT, para 

fins de levantamento de extrato dos últimos dois anos em nome do 

requerido e em nome de MOVERAMA, CNPJ n. 13.338.908/0001-51. III. O 

sucesso dos pedidos de antecipação de tutela, a saber: alimentos em 

favor das menores; alimentos em favor da autora e; expedição de ofícios 

ao Detran-MT, dependem da demonstração dos requisitos talhados no 

preceptivo do art. 300 do CPC, a saber: demonstração de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. IV. A concessão de tais liminares, ainda 

dependem da demonstração da reversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme previsto no § 3º do art. 300 do CPC[1]. V. No que concerne ao 

pedido de fixação de alimentos provisórios em favor das filhas menores A. 

E. S., nascida em 26/06/2012 e A. E. S, nascida em 17/04/2009, 

compulsando os autos verifico que os documentos ID. 16693329 e ID. 

16693331, comprovam que as menores em comento são filhas do 

requerido, o que lhes autoriza, segundo dicção do art. 1.694 do CC, a 

pleitear alimentos do seu genitor. VI. Por sua vez, o § 1º do art. 1.694 do 

C.C[2] estatui que os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. VII. 

Tratando-se in casu de filhas menores, logo é de se presumir a 

necessidade das mesmas. Quanto a possibilidade do réu, verifico que a 

autora aportou aos autos (ID. 16694071 e 16694072) documentos que 

demonstram que o requerido possui uma renda mensal de 

aproximadamente R$ 5.300,00 (soma dos ganhos semanais), o que 

comprova, a priori, nesta fase não exauriente da celeuma, que o mesmo 

tem possibilidade de arcar o montante pretendido pela autora, a saber: 1,5 

(um e meio) salário mínimo, o que, atualmente, corresponde a R$ 1.431,00. 

VIII. Com efeito, estando presentes os requisitos legais, impõe-se o 

deferimento do pedido liminar. IX. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C 

ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR 

DOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

POSSIBILIDADE DA REQUERIDA. Inviável o deferimento da medida liminar 

para a fixação de alimentos provisórios em favor dos filhos menores, 

porquanto inexistente prova inequívoca quanto à possibilidade da 

requerida em pagar os alimentos em favor dos filhos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70052492030, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 12/12/2012). Grifei. (TJ-RS - AI: 70052492030 RS , 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 12/12/2012, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/12/2012). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REFORMA DA 

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Os alimentos provisionais ou provisórios 

devem ser fixados em função das possibilidades do devedor e das 

necessidades do alimentando, segundo regra geral do artigo 1.695 do 

Código Civil, impondo-se o indeferimento da pretensão na hipótese de não 

estar comprovada a capacidade do genitor, detentor, inclusive, da guarda 

de fato do outro filho do casal. (TJMG -Agravo de Instrumento-Cv 

1.0686.13.017184-2/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha 

Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2014, publicação da 

súmula em 02/06/2014). Grifei. EMENTA: ALIMENTOS PROVISIONAIS - 

BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO - 

OBSERVÂNCIA. Os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo 

com as provas firmes até então constantes dos autos, com a observância 

do binômio capacidade-necessidade, devendo os demais elementos ser 

apurados sob o crivo do contraditório. Não havendo provas suficientes, 

impõe-se o indeferimento, até que seja formado o convencimento do Juizo. 

A liminar inaudita altera parte é uma forma de antecipação da tutela a ser 

concedida no início do processo, sem que a parte contrária seja ouvida, 

ou seja, antes mesmo de sua citação. Desnecessária a oitiva do 

agravado, em agravo que visa a reforma do indeferimento da liminar 

requerida inaudita altera parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0471.12.010429-7/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson 

Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2013, publicação da 

súmula em 12/09/2013). Grifei. X. Quanto ao pedido de fixação de 

alimentos provisórios em favor da própria autora, consoante preconiza o 

art. 1.694[3] do Código Civil os cônjuges podem pedir uns aos outros 

alimentos. Malgrado isto, o art. 1.695[4] do C.C. estatui que os alimentos 

são devidos apenas e tão-somente quando quem os pleiteia não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença e, 

ainda, quando o devedor tem condições de fornecê-los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento. XI. Oportuno desenredar ainda que, 

consoante estatui o art. 1.702[5] do C.C., em caso de separação judicial, 

sendo um dos cônjuges inocentes e desprovido de recursos, 

prestar-lhe-á o outro alimentos que fixar o magistrado, obedecendo os 
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critérios do art. 1.694 do C.C. XII. No vertente caso, compulsando os autos 

verifico que a requerente não demonstrou prima facie que não possui 

bens suficientes para a própria mantença ou condições físicas e 

psíquicas para laborar a fim de se sustentar, haja vista que é pessoa 

nova, (37 anos de idade – ID. 16693085) e exercia atividade na empresa, 

na parte administrativa, em determinado período do relacionamento, 

conforme noticiado pela mesma na inicial, não fazendo, portanto, jus aos 

alimentos provisórios pleiteados. XIII. Ademais, as filhas menores em 

comum das partes, se encontram, atualmente, em idade escolar, a saber: 

com 06 (seis) e 09 (nove) anos, estando, portanto, matriculadas em 

escola, o que permite que a requerente exerça atividade remunerada, 

como assim o fazia, motivo pelo qual, restou demonstrado que a autora 

possui condições de se manter. XIV. Nesse sentido é a jurisprudência 

pátria, conforme se pode inferir dos julgados que subseguem transcritos, 

in litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - 

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - FALTA DE APTIDÃO DO 

EX-CÔNJUGE PARA O TRABALHO - PROVA - EXISTÊNCIA - VALOR 

DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao 

ex-cônjuge a prova de que não estaria apto ao trabalho (art. 333, I, CPC), 

para fundamentar sua pretensão de fixação de alimentos. - Recurso 

provido. (TJ-MG - AI: 10313130206870002 MG , Relator: Barros 

Levenhagen, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014). Grifei. APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. 

NECESSIDADE DA VIRAGO NÃO DEMONSTRADA MEDIANTE PROVA 

INEQUÍVOCA. PESSOA COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA, 

SAUDÁVEL E APTA PARA O TRABALHO. Não restou demonstrada, 

mediante prova inequívoca, a imperiosa necessidade da virago de 

perceber alimentos, requisito indispensável à fixação da obrigação, a teor 

do art. 1.695, do CC/02, mormente quando o casal está separado há mais 

de três anos. (...). APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70051435659, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 27/02/2013). Grifei. (TJ-RS - AC: 

70051435659 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 27/02/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 05/03/2013). AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - FALTA DE 

APTIDÃO DO EX-CÔNJUGE PARA O TRABALHO - PROVA - INEXISTÊNCIA 

- QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA 

ESTRANHA AO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS 

DE DESVIO FRAUDULENTO QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXTREMA - 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 

- Cabe ao ex-cônjuge a prova de que não estaria apto ao trabalho (art. 

333, I, CPC), para fundamentar sua pretensão de fixação de alimentos. - 

Recurso improvido. (TJ-MG - AI: 10024131036287001 MG , Relator: Barros 

Levenhagen, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014). Grifei e sublinhei. XV. 

Com efeito, por todos estes assentes e torrenciais fundamentos impõe-se 

o indeferimento do pedido liminar quanto ao desiderato da requerente. XVI. 

Por derradeiro, quanto ao pedido de expedição de oficio ao Detran-MT 

para solicitar o extrato de movimentação de veículo em nome do requerido, 

verifico que o mesmo é de suma relevância para o deslinde do feito, haja 

vista que, tais informações, instruirão melhor a ação, sobretudo, para fins 

de comprovação da existência de eventuais bens adquiridos pelo casal na 

constância do casamento e, portanto, passível de partilha entre ambos, 

impondo-se, portanto, o deferimento do pedido em comento. XVII. Quanto 

aos pedidos de busca de movimentação de veículos em nome da empresa 

MOVERAMA, CNPJ nº. 13.338.908/0001-51, bem como a restrição judicial 

referente a alguns veículos indicados pela autora em sua inicial, verifico 

que o requerido não faz parte do quadro de sócios e administradores da 

citada empresa, conforme se infere da documentação acostada aos autos 

pela própria autora ID. 16693486, nem tampouco, restou demonstrado nos 

autos, neste juízo de cognição sumária, a alegada fraude patrimonial, não 

havendo, portanto, plausibilidade nos pedidos em comento, impondo-se, 

desta forma, o seu indeferimento. XVIII. Posto isto, em consonância com 

os fundamentos retro expendidos: ® defiro parcialmente os pedidos de 

tutela de urgência e, por corolário, arbitro alimentos provisórios mensais 

no importe correspondente a 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, em 

favor das filhas menores do casal, a saber: A. E. S., nascida em 

26/06/2012 e A. E. S., nascida em 17/04/2009, importe este que deverá 

ser depositado pelo requerido na conta indicada pela autora; ® indefiro o 

pedido de tutela de urgência formulado pela autora, no que tange a fixação 

de alimentos provisórios em seu favor; ® defiro o pedido de expedição ao 

Detran-MT, para busca de informações de eventuais veículos em nome do 

Requerido Ari Espindola Rodrigues, CPF 775.473.651-91; ® indefiro os 

pedidos de busca de informações de movimentações junto ao Detran em 

nome da empresa MOVERAMA, assim, como indefiro o pedido de restrição 

judicial dos veículos indicados pela autora em sua petição inicial (item h.1 – 

fl. 16). XIX. Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, 

arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido 

(CPC, art. 332), designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

19/02/2019, às 16h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciaria. XX. Intime-se a autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, §3º). XXI. Cite-se o réu para que compareça ao 

ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 

334). Conste no mandado advertência de que o prazo para contestar a 

ação será de 15 dias, contados na forma do art. 335 do CPC. XXII. Conste 

nos mandados advertência de que o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 

8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º). XXIII. Havendo afirmação de que a autora não tem 

condição de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua 

família e presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem faz tal 

afirmação (§ 1º do art. 4º, da Lei 1.060/50), defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. XXIV. Expeça-se o necessário. XXV. Intimem-se. XXVI. 

Cumpra-se com urgência. XXVII. Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. 

Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito [1] § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. [2] § 1o Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. [3] Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação. [4] Art. 1.695. São devidos os 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. Grifei e sublinhei. [5] Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, 

sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á 

o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios 

estabelecidos no art. 1.694. Grifei e sublinhei. CUIABÁ, 14 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1043364-69.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: OTAVIO MARCELO FRANCO CARVALHO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: NAIARA PATRICIA MAGALHAES Vistos etc. I. Trata-se de ação 

de cumprimento de acordo judicial com pedido de tutela de urgência de 

busca e apreensão que Otávio Marcelo Franco Carvalho promove em face 

de Naiara Patrícia Magalhães. II. Apregoa o requerente, em epítome, que as 

partes firmaram acordo junto aos autos n. 4732-59.2016.811.0041, código 

1086996, em tramite na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Capital, tendo sido acordado, em suma, que a modalidade da guarda 

do filho menor seria de forma compartilhada; que a requerida tem 

obstaculizado o livre convívio com seu filho, em manifesto descumprimento 
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ao acordo de guarda compartilhada celebrado entre as partes; que as 

realizações das visitas só ocorrem se for da forma que ela pré-determina, 

quando ela quer, ignorando o citado acordo. III. Aduziu, ainda, que tal 

situação tem causado imensa dor e sofrimento ao mesmo, a sua família e 

principalmente para a criança, que possui um excelente convívio com seu 

pai e a família paterna. IV. Nos termos do que dispõe o artigo 536, do 

CPC[1], determino que a requerida permita que o requerido exerça seu 

direito de visitas, conforme disposto no acordo formulado entre as partes 

e homologado, por sentença, pelo juízo da Segunda Vara de Família e 

Sucessões desta Capital (ID. 17017211 – fl. 11), no prazo de 24 horas, 

sob pena de multa. V. Fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

por dia, em caso de descumprimento do determinado acima, ex vi do 

disposto no §1º[2], do art. 536, do CPC. VI. Decorrido o prazo de 24 horas, 

contados a partir da intimação da requerida e, não tendo a mesma 

cumprido o disposto acima, volvam-me, conclusos para aplicação de 

medida mais gravosa, podendo, inclusive, ser determinada a busca e 

apreensão do menor. VII. Após, abra-se vista ao Ministério Público, 

considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, fato 

que impõe a intervenção do parquet (CPC, art. 178, II), sob pena de 

nulidade, conforme estatui o art. 279 do CPC VIII. Expeça-se o necessário. 

IX. Intimem-se. X. Cumpra-se com urgência. XI. Cuiabá, 14 de dezembro de 

2018. Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito (assinado digitalmente) [1] 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. [2] § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 548684 Nr: 39727-27.2018.811.0042

 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: RARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o processo sem resolução do seu mérito, ex vi do art. 485, VIII , do 

CPC.VII.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais , nos 

termos do disposto no art. 90, do CPC.VIII.Deixo de condena-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que não houve a 

formação da relação processual entre as partes.IX.Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita e, por corolário, a exigibilidade das custas 

processuais e honorários advocatícios 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. 

X.Após, transitado em julgado e procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os presentes autos.XI.P.R.I.C.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101982 Nr: 5384-10.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VLOO, 

JVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOdC, FCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12.558, Rosangela Passadore dos Santos - OAB:6084/O

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Homologo o pedido de desistência da coleta de depoimento da testemunha 

Zirlane Franco Godoy da Silveira, pedido este formulado pelo Promotor de 

Justiça na presente audiência.

Homologo o pedido de desistência da coleta de depoimento das 

testemunhas Osmar Augusto Teixeira, Max Aparecido Di Martini e Maria 

Célia Vieira Quichaba, pedido este formulado pelo Advogado da Requerida 

na presente audiência.

Declaro encerrada a instrução processual, faculto as partes às 

apresentações das alegações em forma de memoriais escritos, dê-se 

vistas ao Ministério Público, após ao Advogado da Requerida.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112661 Nr: 4138-08.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

ADOÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. C. de S.

CITANDO(A): MURILO COELHO DE SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: D. L. C. de S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

ADOÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante D. L. C. de S., e em 

desfavor do genitor Murilo Coelho de Souza. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 14 de dezembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 111920 Nr: 3578-66.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. S. da S.

CITANDO(A): ERONICE SANTOS DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. E. C. S. S., J. C. C. S. S., R. M. dos S. S., vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes L. E. C. S. 

S., J. C. C. S. S., R. M. dos S. S, e em desfavor da genitora Eronice Santos 

da Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA 

(Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação 

pessoal da Requerida, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 
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10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 111354 Nr: 3101-43.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: L. T. S. G.

CITANDO(A): LEO THIAGO SILVA GONÇALVES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/07/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. C. S. B., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor da infante M. C. S. B., e em desfavor do genitor 

Leo Thiago Silva Gonçalves. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

158, § 4º do ECA (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os 

meios para citação pessoal do Requerido, sendo adequada a citação por 

edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 95965 Nr: 137-48.2016.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO FINAL 

DE PERDA C/C GUARDA C/C PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. M. de C.

CITANDO(A): JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: N. F. de C., M. M. de C., vem á presença de Vossa Excelência 

propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO FINAL DE PERDA C/C GUARDA C/C PEDIDO LIMINAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante 

N. F. de C., M. M. de C, e em desfavor da genitora Jucinei Marcelina de 

Carvalho. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA 

(Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação 

pessoal da Requerida, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 

10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12508 Nr: 1572-53.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo Filó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVÃO CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Vieira Guimarães - 

OAB:8661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANA KARINE DELBE F. DE 

LIMA - OAB:11247

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 1407/2004 (CÓDIGO 12508) – Número original 

1572-53.2004.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010023-44.2004.811.0001.

Assim, por determinação do MM. Dr. Wladymir Perri, Juiz de Direito neste 

Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, o qual deverá 

tramitar a partir deste momento pela via virtual acima registrada.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura de Oliveira Lacerda

Analista Judiciária

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90579 Nr: 2976-88.2012.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Celson Pereira de Sá, Marcondes 

Pereira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 CERTIFICO que remeti para publicação o despacho exarado à fls. 200, 

com a finalidade de intimação do Advogado do Autor do Fato, Dr. Gustavo 

Farias Saber, OAB/MT 15.959, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

para retirada das cópias dos documentos que entender necessários. 

Conforme despacho: Visto. Inobstante a petição do r. Advogado do autor 

do fato MAGNO CELSON PEREIRA DE SÁ, encartada às fls.198/199, 

requerendo a intimação da vítima MARCOS PEREIRA DE SÁ, a fim de que 

seja entregue os documentos do imóvel relacionado no Termo de 

Audiência de fl.182, não há mais o que se pleitear neste Juízo, posto que 

já fora determinado no referido ato, que caso houvesse descumprimento 

do acordo entabulado e devidamente homologado, este constitui título 

executivo, devendo ser executado na esfera cívil. Diante do exposto, e 

considerando que o Termo de Audiência se encontra assinado por todas 

as partes envolvidas nestes autos, conforme se verifica pelas 

assinaturas lavradas no ato da audiência, as quais são idênticas às de 

fls.12,15,16, DEFIRO a extração de cópia do referido Termo ao 

interessado, para que execute, caso queira, no Juízo competente. 

Outrossim, INTIME-SE o requerente via DJE, da abertura do prazo de 15 

(quinze) dias para retirada das cópias dos documentos que entender 

necessários. Após, esgotada portanto, a função jurisdicional neste Juízo, 

CUMPRA-SE a decisão de fl.182, remetendo-se os autos ao arquivo com 

as devidas baixas. Às providências. "Visto. INTIME-SE a vítima, através de 

seu procurador legal, conforme procuração acostada às fls.06, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao interesse no 

prosseguimento deste feito. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério 

Público para requerer o que entender cabível. Às providências."

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41314 Nr: 2299-85.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Teixeira, Comércio De Madeiras E 
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Materiais Tapajós Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Intimo o autor do fato Renato Teixeira, por meio do defensor constituído, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovante de 

cumprimento da transação penal (R$ 1.000,00 com vencimento em 

15/10/2018) acordada em audiência.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002870-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (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: 

1002870-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO VINICIUS 

CERQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR 

MORTE C/C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE” na qual a parte autora inclusão em benefício de pensão 

por morte do genitor falecido, servidor público da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso. Consta na certidão de óbito que o de cujus era 

casado com Juciane Santana de Cerqueira e deixou 6 filhos (ID 

17024469). Não há indicação na petição inicial de quem são os 

beneficiários atuais da pensão, à qual o requerente afirma que se 

qualifica. O pedido possui potencial para atingir a esfera jurídica de 

terceiros, pois é cediço que os atuais beneficiários sofrerão redução da 

quantia percebida caso o requerente venha a sagrar-se vencedor na 

demanda, o que determina hipótese de litisconsórcio passivo necessário 

com todos os atuais beneficiários. Ante o exposto, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo 

os beneficiários da pensão e promova a respectiva citação, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC. 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: 1002882-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(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: 

1002882-05.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LIDIANE NUNES SOARES DE 

ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a restituição de contribuição previdenciária descontada, em 

tese, indevidamente, desde 2013. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte, apresentar documento pessoal legível e demonstrativo de 

débito, observando a legitimidade passiva. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002717-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT0004589A (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: 

1002717-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GARCA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição 

inicial para comprovar a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar Federal 123/2006), sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para a 

extinção. 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: 1002880-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONER LUIZ SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(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: 

1002880-35.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RONER LUIZ SALLES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a restituição de contribuição previdenciária descontada, em 

tese, indevidamente, desde 2014. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte, apresentar demonstrativo de débito, observando a 

legitimidade passiva. 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: 1002881-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(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 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002881-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SAYARA OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a restituição de contribuição previdenciária descontada, em 

tese, indevidamente, desde 2014. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte, apresentar demonstrativo de débito, observando a 

legitimidade passiva. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002806-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVINO THOMAZ ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002806-78.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIVINO THOMAZ 

ANGELO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer C/C Cobrança de Diferença de Vencimentos Pretéritos 

com Pedido de Antecipação de Tutela na qual a parte autora postula: “6.2) 

No mérito, deferido ou não o provimento antecipatório de tutela referido no 

tópico acima, requer seja procedimentada a presente ação e julgada 

ABSOLUTAMENTE PROCEDENTE a Obrigação de Fazer, determinando-se 

às Rés a admissão do título de mestre do Autor e progressão funcional do 

mesmo com elevação de nível "B" para "D" com os consequentes reflexos 

financeiros desde a data do requerimento administrativo (25/04/2014).;” 

“6.3) Ainda no mérito, requer seja julgado ABSOLUTAMENTE PROCEDENTE 

o pedido de Cobrança de Diferença de Vencimentos Pretéritos, 

decorrentes da negativa de progressão funcional com elevação de nível 

"B" para "D", a partir de 25/04/2014 (data do requerimento administrativo), 

acrescidos de juros de mora e correção monetária pelos índices oficiais, 

que deverão ser apuradas em liquidação de sentença.;” No sistema dos 

juizados não se admite liquidação de sentença, de modo que cabe ao 

autor quantificar monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data 

da distribuição, inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos 

da Lei 12.153/09. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial 

para apresentar demonstrativo de cálculo do total do valor que pretende 

receber a título de “vencimentos pretéritos”, devidamente atualizado, de 

acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, até a 

distribuição da ação, bem como quantificar monetariamente o pedido e 

compatibilizar o valor da causa com o proveito econômico total, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002835-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT9459/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002835-31.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANO MACAUBAS LEITE 

DE CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória na qual a parte autora postula: “39. O 

JULGAMENTO PROCEDENTE da presente ação para declarar o direito do 

Autor ao reenquadramento na Classe "D", da categoria funcional do cargo 

de Agente de Serviços de Apoio II, retroativo a 10 de junho de 2010, com 

efeitos financeiros retroativos a 01/05/2010, conforme disposto no art. 26 

da Lei n° 9.383/2010;” “40. Caso Vossa Excelência entenda melhor, requer 

SUCESSIVAMENTE o JULGAMENTO PROCEDENTE da presente ação para 

declarar o direito do Autor aos efeitos financeiros decorrentes do 

reenquadramento na Classe "D", da categoria funcional do cargo de 

Agente de Serviços de Apoio II, retroativos a 01/05/2010, conforme 

disposto no art. 26 da Lei n°9.383/2010.;” No sistema dos juizados não se 

admite liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor quantificar 

monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, 

inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 

12.153/09. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial para 

apresentar demonstrativo de cálculo do total do valor que pretende 

receber a título de “vencimentos pretéritos”, devidamente atualizado, de 

acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, até a 

distribuição da ação, bem como quantificar monetariamente o pedido e 

compatibilizar o valor da causa com o proveito econômico total, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004030-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (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: 

1004030-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RICARDO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de reversão de aposentadoria por invalidez de soldado da polícia militar 

que promove Ricardo Alves de Souza em face do Estado de Mato Grosso. 

Foi suscitado conflito de competência entre este e o juízo da 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Capital, sendo designado para a 

análise das medidas de urgência o primeiro. Compulsando os autos, 

verifico que não há pedido de tutela de urgência pendente de análise, de 

modo que determino que se aguarde em secretaria até a comunicação do 

julgamento de mérito do CC 1012302-37.2018.8.11.0000 e, após, 

encaminhe-se ao juízo definido no julgado como competente para a regular 

apreciação da causa. 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: 1002748-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002748-75.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DOS 

SANTOS PINHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora postula: “Diante do 

exposto, a autora tem direito as parcelas retroativas que faz jus com a 

declaração de direito ao recebimento do terço constitucional no montante 

de R$ 6.098,07(seis mil e noventa oito reais e sete centavos), devendo 
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ser corrigidos desde a data em que deveriam ocorrer os pagamentos” No 

sistema dos juizados não se admite liquidação de sentença, de modo que 

cabe ao autor quantificar monetariamente o pedido, incluindo atualização 

até a data da distribuição, inclusive para se aferir a competência do juízo, 

nos termos da Lei 12.153/09. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial para apresentar demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado, de acordo como índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, até a distribuição, quantificar monetariamente 

o pedido e compatibilizar o valor da causa com o proveito econômico total , 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após, conclusos. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002866-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU DIAS GUIMARAES (REQUERENTE)

SEBASTIAO RODRIGUES PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002866-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIAO RODRIGUES 

PONTES, ROMEU DIAS GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança na qual os autores 

postulam: “Seja julgada procedente a presente ação, condenando o 

Estado de Mato Grosso, a repetir o indébito tributário –Imposto de Renda 

Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária de Inativo – dos valores 

descontados/retidos/recolhidos dos últimos 05 anos a contar a data da 

distribuição do Mandados de Segurança protocolado no dia 14/10/2015,até 

o momento em que houve desconto, devendo os valores ser devolvidos 

acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados 

a partir do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da 

compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver 

sendo efetuada, consoante disposto no artigo 39, § 4º, da Lei nº 

9.250/1995.” No sistema dos juizados não se admite liquidação de 

sentença, de modo que cabe ao autor quantificar monetariamente o 

pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, inclusive para se 

aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 12.153/09. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial para apresentar demonstrativo de 

cálculo do total que pretende receber, atualizado, de acordo como índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública e identificando cada parcela 

que julga indevidamente descontada, até a distribuição, quantificar 

monetariamente o pedido e compatibilizar o valor da causa com o proveito 

econômico total, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após, 

conclusos. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002753-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIL DE JESUS (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:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

BENEDITO ROBERTO PRATTS MEIRA (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: 

1002753-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ISMAIL DE JESUS REQUERIDO: 

BENEDITO ROBERTO PRATTS MEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial para 

juntar extrato de pontuação no prontuário de CNH de modo a comprovar a 

pendência de anotação de infrações posteriores a data da comunicação 

de venda e assim demonstrar o interesse de agir, bem como a CDA objeto 

do protesto já baixado pela quitação, de modo a identificar se o débito se 

refere a tributo e taxa originadas em período posterior a comunicação de 

venda registrada, segundo o extrato DetranNet acostado no id 16771275 – 

pag 5, no dia 22/07/2014. Após, conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência. 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: 1002755-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (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: 

1002755-67.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BRENO ALMEIDA CARLOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Trata-se de reclamação 

proposta em face do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO –DETRAN e SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ –SEMOB. A 

ilegitimidade passiva das pessoas naturais decorre do disposto no art. 

37,§ 6º, da Constituição Federal. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial para regularizar o polo passivo, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002797-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINA MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002797-19.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRESSA CAROLINA 

MANZANO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação proposta em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ e DETRAN/MT, na 

qual a parte autora pretende anulação de auto de infração, lavrado pelo 

primeiro requerido, do qual alega que não foi devidamente notificada bem 

como a restituição do valor pago. Pleiteia a exibição da notificação de 

imposição da penalidade com identificação de recebimento, cópia do 

processo de emplacamento e extrato de cadastro. Identifico de plano a 

ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. Na hipótese de pretensão anulatória 

de multa não há litisconsórcio entre o município autuador e a autarquia de 

trânsito, haja vista que é o primeiro exclusivamente o legitimado passivo. A 

propósito: Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. ANULAÇÃO DE AUTO DE 

INFRAÇAO DE TRANSITO. ART. 165 DO CTB. PROCESSO DE SUSPENSÃO 

AO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO TOCANTE 

AO MÉRITO DA AUTUAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO 

LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INICIAL INDEFERIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. - Da prova coligida aos autos, denota-se que parte 

autora foi autuada pela infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB, 

conforme auto de infração de trânsito, cujo órgão autuador é a Polícia 

Rodoviária Federal. Em decorrência do cometimento da infração, foi 

instaurado o processo de suspensão ao direito de dirigir. - O fundamento 

do pedido de anulação do PSDD diz com o mérito da autuação em si. 

Sendo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 
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consequência da higidez do auto de infração lavrado, não prospera a 

ação proposta contra o DETRAN/RS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 

(TJRS - Recurso Cível Nº 71007657570, Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

29/11/2018). (g.n.) Ementa: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ARTIGO 218, 

I, II, DO CTB. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS AITS QUE NÃO 

RESTARAM COMPROVADAS. DESACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIDA PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS PARA 

RESPONDER POR VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES QUE TIVERAM COMO 

ÓRGÃO AUTUADOR O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. JUÍZO DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDO NO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71006970685, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 

22/11/2018) g.n. Os pressupostos processuais e condições da ação são 

matérias que o juiz pode examinar de ofício. A mera pretensão de exibição 

de documento sob guarda da autarquia de trânsito sem comprovação da 

negativa de fornecimento não autoriza identificação de interesse de agir, 

pois se trata de prova que a própria parte autora pode obter e, se julgar 

revelante, juntar aos autos. Ante o exposto: a) declaro, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e determino sua exclusão da lide; b) 

indefiro, em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º 

da Lei 12.153/09, o pedido de tutela cautelar de exibição de documento 

consubstanciado na notificação de imposição da penalidade em face do 

MUNICIPIO DE CUIABÁ. Exclua a secretaria do polo passivo no sistema PJe 

o DETRAN/MT. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Cite-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001935-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FLAVIO SAMANIEGO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 0504145-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 0502682-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMOS PACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 0502903-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ALMEIDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 1009754-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA PEDROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009754-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MIGUELINA PEDROSA DE LIMA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebo a emenda à petição inicial. Trata-se de 

“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE MEDIDA LIMIMAR INAUDITA ALTERA PARS EM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

MÉDICO NÃO FORNECIDO PELO SUS” que promove MIGUELINA PEDROSA 

DE LIMA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, na qual 

pretende "(...) A concessão da TUTELA ANTECIPADA, inaudita altera pars, 

para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que disponibilizem 

tratamento cirúrgico com prótese importada como descrito laudo, demais 

procedimentos necessários, fornecendo-lhe todos os exames, 

medicamentos, insumos e outros, a critério de médico especialista, bem 

como, caso necessário, que seja encaminhado a atendimento na rede 

particular, às custas dos réus;", para tratamento de doença que a 

acomete. A ação foi distribuída ao juízo da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, o qual preferiu a decisão declinatória de competência (id 

12693540). A parte autora não se opôs à decisão declinatória. O feito foi 

recebido neste juízo e determinada a emenda à petição inicial para 

comprovação da regulação doa paciente e juntada de orçamento do curso 

do procedimento na rede pública para fins de avaliação do valor da causa. 

Sobreveio a petição de id 16487475 acompanhada do orçamento do 
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procedimento na rede privada, apresentando o de menor custo o total R$ 

71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais). 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. No 

caso dos autos a pretensão de atendimento médico na rede privada caso 

não cumprida a obrigação indica que o proveito econômico mensurável 

supera a alçada dos juizados, haja vista a juntada de novos documentos 

que permite especificar, com segurança, como proveito econômico 

importância superior a 57.240,00 ( correspondente atualmente a 60 

salários mínimos). O Superior Tribunal de Justiça admite a correção, de 

ofício, do valor da causa quando o magistrado verifica discrepância, a 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. 

ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 

CORTE.SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO.1. omissis. 2. A questão se restringe à possibilidade de 

alteração de ofício do valor atribuído à causa na hipótese em que o 

magistrado verifica manifesta discrepância entre o valor da causa e o 

proveito econômico da demanda, o que é admitido pela jurisprudência 

consolidada desta Corte. 3. - 5. Omissis. (AgInt nos EDcl no AREsp 

733.178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 31/08/2016) g.n. Nesse contexto, verifica-se que 

utilizados os parâmetros adequados o proveito econômico da demanda 

importa em R$ 71.500,00 considerando o orçamento juntado. Nesse 

contexto, determino, de ofício, a retificação, do valor da causa para R$ 

71.500,00. Considerando que o novo valor da causa fixado supera o limite 

estabelecido para o juizado fazendário, de acordo com o disposto no art. 

2º, § 2º, da Lei 12.153/09, imperioso reconhecer a incompetência absoluta 

em razão do valor da causa, e, consequentemente suscitar o conflito 

negativo de competência em razão da precedente decisão declinatória 

proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá. Ante o exposto, reconheço e declaro a incompetência absoluta do 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar a 

presente ação, em razão do valor da causa, e SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e 

parágrafo único do art. 66 do Código de Processo Civil/2015. A decisão 

servirá como ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Distribua-se, com cópia integral dos autos. Considerando 

que há pedido de tutela de urgência tão logo haja comunicação da decisão 

do Relator(a) acerca do juízo responsável pelo exame das medidas 

urgentes, adote a secretaria as providências necessárias para a remessa 

a conclusão ao juízo que for designado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0501101-78.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 0503864-81.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 1000641-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA ROGERIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1042840-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENELSE FATIMA SILVA E COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1042840-72.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ENELSE FATIMA SILVA E 

COSTA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora pleiteia a transferência 

de UTI de estabelecimento privado de saúde para unidade congênere na 

rede pública. Submetido ao NAT sobreveio a informação do médico 

parecerista de que consta no sistema de regulação que não há mais 

necessidade da medida (evolução do boletim em 08/12/2018). Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para se manifestar sobre o parecer do 

NAT e especificamente sobre a perda do objeto da ação, no prazo de 24h. 

Retifique a Secretaria no sistema PJe a autuação quanto a classe 

processual. Após, conclusos com urgência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000338-78.2017.8.11.0001. REQUERENTE: FABIO CARLOS ARRUDA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos de 

processo PJE 1001011-71.2017.8.11.0001. Intime-se a parte ré, 

encaminhando, em anexo, cópia da sentença, para que, no prazo de 30 
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(trinta) dias, cumpra a obrigação e a comprove documentalmente nos 

autos (art. 12° da Lei 12.153/2009). Eventual impugnação ao cumprimento 

da obrigação de fazer (art. 525 do CPC), deve ser deduzida através de 

simples petição, nestes autos. Decorrido o prazo para cumprimento da 

obrigação de fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se, requerendo o que entender de direito. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002804-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADALIA RAMOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DA SILVA MOITINHO OAB - RS104065B-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-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: 

1002804-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ADALIA RAMOS DA 

LUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de feito 

redistribuído em cumprimento da decisão declinatória de competência 

proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Ratificam-se os atos decisórios 

proferidos. Com amparo no Enunciado 1, dispenso a audiência de 

conciliação tendo em vista o adiantado estágio do processo e a 

manifestação do requerido na contestação que denota ausência de 

interesse em transigir, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PACO PEREIRA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002883-87.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA PACO 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

ficha financeira e documentos pessoais legíveis. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502570-28.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU TELIS MORENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 0503958-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE ALMEIDA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS SANTOS MARTINS OAB - MT16981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULYANA LANNES ANDRADE OAB - MT19398/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 1000002-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

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: 0501248-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODNEY BENEDITO BARROS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER GONCALO MARTINS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002843-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER GONCALO MARTINS 

MONTEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a restituição de contribuição previdenciária descontada, em 

tese, indevidamente, desde 2013. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, para, querendo, incluir o 

litisconsorte, apresentar documento pessoal legível e demonstrativo de 

débito individualizado por requerido, observando a legitimidade passiva. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035871-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LEMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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 DESPACHO Numero do Processo: 

1035871-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEIA LEMES DE ASSIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO UM TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER na qual a parte autora postula: “4) A condenação 

do Estado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 

(quinze) dias de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores 

ao ajuizamento desta ação, que resulta no valor de R$ 1.780,00 6) A 

condenação na obrigação de fazer, incorporar o pagamento do terço 

constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias, ainda que 

desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo estatutário;” No 

sistema dos juizados não se admite liquidação de sentença, de modo que 

cabe ao autor quantificar monetariamente o pedido, incluindo atualização 

até a data da distribuição, inclusive para se aferir a competência do juízo, 

nos termos da Lei 12.153/09. Intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial para apresentar demonstrativo de cálculo do total do valor 

que pretende receber devidamente atualizado, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. 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: 1034381-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO OAB - MT9274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034381-81.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA 

PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

comprovante de endereço e as certidões objeto dessa ação com selo de 

autenticidade. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire 

do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022302-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN EDITH BEHRENDS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022302-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VIVIAN EDITH BEHRENDS 

RODRIGUES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO UM TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER na qual a parte autora postula: “4) A 

condenação do Estado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre 15 (quinze) dias de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, 

anteriores ao ajuizamento desta ação, que resulta no valor de R$ 

3.962,95; 6) A condenação na obrigação de fazer, incorporar o 

pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 

dias, ainda que desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo 

estatutário;” No sistema dos juizados não se admite liquidação de 

sentença, de modo que cabe aos autor quantificar monetariamente o 

pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, inclusive para se 

aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 12.153/09. Intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial para apresentar demonstrativo 

de cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, 

de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública bem 

como comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002816-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002816-25.2018.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO RODRIGUES DE 

ASSIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança etapa fardamento 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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002826-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO MATTES MACHRY - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002826-69.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIOMIRO MATTES 

MACHRY - ME EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA com Pedido 

de TUTELA URGÊNCIA”. Em síntese, diz a parte autora diz que sofre 

cobrança decorrente dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, dos 

quais pretende suspender a exigibilidade. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, 

ainda que parcial, de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002831-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACHRY SUPERMERCADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002831-91.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MACHRY SUPERMERCADO 

LTDA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA com Pedido de 

TUTELA URGÊNCIA”. Em síntese, diz a parte autora diz que sofre 

cobrança decorrente dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, dos 

quais pretende suspender a exigibilidade. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, 

ainda que parcial, de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 
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ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002834-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACHRY SUPERMERCADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002834-46.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MACHRY SUPERMERCADO 

LTDA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA com Pedido de 

TUTELA URGÊNCIA”. Em síntese, diz a parte autora diz que sofre 

cobrança decorrente dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, dos 

quais pretende suspender a exigibilidade. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, 

ainda que parcial, de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002832-76.2018.8.11.0001
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MACHRY SUPERMERCADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002832-76.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MACHRY SUPERMERCADO 

LTDA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA com Pedido de 

TUTELA URGÊNCIA”. Em síntese, diz a parte autora diz que sofre 

cobrança decorrente dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, dos 

quais pretende suspender a exigibilidade. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, 

ainda que parcial, de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 
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Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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PROCURADORIA GERAL DO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002827-54.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MACHRY SUPERMERCADO 

LTDA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA com Pedido de 

TUTELA URGÊNCIA”. Em síntese, diz a parte autora diz que sofre 

cobrança decorrente dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, dos 

quais pretende suspender a exigibilidade. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, 

ainda que parcial, de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. 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 DECISÃO Numero do Processo: 
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1002869-06.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança etapa fardamento 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

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002814-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR SAVIO DAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002814-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: YGOR SAVIO DAGA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança etapa fardamento 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034879-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS (REQUERENTE)

SIMONE APARECIDA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT18796/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1034879-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DE 

QUEIROZ, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Recebo a emenda à petição inicial. Trata-se de reclamação com 

pedido de concessão de pensão por morte de servidor público, formulado 

pelos dois filhos, devidamente assistidos por suas genitoras, em face do 

MT PREV e ESTADO DE MATO GROSSO. A ação foi distribuída ao juízo da 

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o qual preferiu a decisão 

declinatória de competência (id 13100882). Não houve oposição à decisão 

declinatória. O feito foi recebido neste juízo e determinada a emenda à 

petição inicial para apresentação dos demonstrativos de cálculo do total 

que os requerentes pretendem receber (relativo aos últimos 5 anos) 

devidamente atualizado, haja vista a impossibilidade de liquidação de 

sentença no sistema dos juizados especiais bem como a necessidade de 

quantificação monetária do pedido relativo à pretensão de cobrança, 

inclusive para se aferir a competência em razão do valor da causa. 

Sobreveio a petição de id 16818664 na qual os autores se manifestam nos 

seguintes termos: “Outrossim, considerando que os cálculos são 

retroativos aos últimos 5 anos, sendo complexos envolvendo a juntada de 

diversos documentos para sua elaboração, os quais fatalmente implicará 

em perícia contábil, ultrapassando inclusive o valor fixado para as 

demandas nessa Justiça Especializada, requer-se a Vossa Excelência, 

sejam os autos remetidos para uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá-MT.” Nos termos da manifestação dos 

autores não foi possível identificar o valor da causa. Diante da 

indeterminação não se identifica a possibilidade de manutenção da ação 

neste juízo, haja vista que não há nos autos elementos que permitam 

inferir que a demanda, a qual possui pretensão condenatória se insere na 

competência absoluta firmada nos termos da Lei 12.153/09. Oportunizado 

aos autores proceder a emenda à petição inicial, esclarecendo-se, diante 

da constatação de litisconsórcio ativo, os termos do Enunciado 02 

FONAJE, não foi possível identificar o valor da pretensão condenatória, ou 

seja, o pedido é ILÍQUIDO. Nas ações de competência do Juizado Especial 

de Fazenda Pública, quando o provimento jurisdicional requerido for de 

natureza condenatória, o pedido necessariamente precisa ser líquido, 

porque a aferição de competência necessita desse elemento, além disso 

não é possível suceder fase de liquidação de sentença . Desse modo, 

sem o valor determinado do pedido condenatório ao pagamento de valores 

identifica-se que o provimento jurisdicional demandado não se insere no 

contexto da competência do Juizado Especial de Fazenda Pública porque, 

além de não se identificar que está dentro do limite de alçada, trata-se de 

demanda que exigirá sentença ilíquida, o que retira a possibilidade de 

tramitação no rito especificado para os juizados. A propósito: Ementa: 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. DISTRITO 

FEDERAL. HORAS EXTRAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. ART. 38 DA 

LEI 9.099 /95. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O artigo 38 , parágrafo único , da Lei 

nº 9.099 /95 veda a prolação, pelo juízo de origem, de sentença ilíquida. 2. 

Considerando que o procedimento dos Juizados não prevê a possibilidade 

de liquidação do julgado, nem tampouco a impugnação aos cálculos 

apresentados, imprescindível que os valores objeto de condenação sejam 

expressos em pecúnia, salvo casos excepcionais, diversos da hipótese 

vertente. Dessa forma, se estará preservando a simplificação e a 

celeridade peculiares ao sistema da Lei n. 9099 /95. 3. Recurso 

CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença para que outra seja 

proferida, com valores líquidos. Sem honorários, à míngua de recorrente 

vencido. Acórdão lavado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 /95. (TJDFT - 

TJ-DF - 07046966220168070016 0704696-62.2016.8.07.0016 (TJ-DF) Data 

de publicação: 26/05/2017 Encontrado em: UNÂNIME 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF Publicado no PJe : 

26/05/2017). Ante o exposto, reconheço e declaro a incompetência 

absoluta do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar e 

julgar a presente ação, em razão do valor da causa, e SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 4ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e 

parágrafo único do art. 66 do Código de Processo Civil/2015. A decisão 

servirá como ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Distribua-se, com cópia integral dos autos. Inclua a 

secretaria no sistema PJe o Estado de Mato Grosso no polo passivo e 

retifique o ativo para constar a identificação dos requerentes, assistidos 

por suas genitoras, conforme a petição inicial. Considerando que há 

pedido de tutela de urgência tão logo haja comunicação da decisão do 

Relator(a) acerca do juízo responsável pelo exame das medidas urgentes, 

adote a secretaria as providências necessárias para a remessa a 

conclusão ao juízo que for designado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002710-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C A PEREIRA DE SENA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002710-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: C A PEREIRA DE SENA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 349 de 521



de feito redistribuído por força da decisão declinatória de competência 

proferida pelo juízo da vara fazendária. Ratifico os atos decisórios 

proferidos. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807196 Nr: 17090-10.2015.811.0003

 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: ROSELI DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-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$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703760 Nr: 11737-28.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS MARISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEZERRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/PE 127.270

 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$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716530 Nr: 11921-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11795/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$ 

352,20 e Taxa Judiciária no valor R$ 262,00 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.: 429395 Nr: 11453-88.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE SOUZA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 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 da Taxa Judiciária no valor R$ 204,08 

ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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.: 432322 Nr: 986-16.2010.811.0003

 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: RITA LOPES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719921 Nr: 962-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419976 Nr: 2231-96.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY XAVIER DA CONCEICAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 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$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 162,60 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92302 Nr: 3679-56.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TYNNARA CARNEIRO ALVES 

CAMBOTA - OAB:31277/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

43,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 136,30 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 
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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.: 429134 Nr: 11189-71.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 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$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 261,63 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.: 714272 Nr: 9458-35.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE SIMÕES PEREIRA PINHEIRO

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736/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$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726939 Nr: 7846-28.2013.811.0003

 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: GREICY DE OLIVEIRA COSTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 351412 Nr: 6514-07.2005.811.0003

 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: DANIEL DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, SETSUO 

YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LUCIMAR BATISTELLA - OAB:MT/ 9.279

 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$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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 
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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.: 341926 Nr: 10083-50.2004.811.0003

 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: ADAIR DA MATA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES SOARES, NILSON LUIZ 

BECKER, BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEAS ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/5.891, PAULINO SILVA NETO - OAB:/MT 7927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO PENALVA VERDOLIN 

- OAB:11066-B/MT, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT, 

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$ 

662,59 e Taxa Judiciária no valor R$ 706,00 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.: 423706 Nr: 5899-75.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:SP/ 126.504

 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$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 408552 Nr: 4209-45.2008.811.0003

 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: CRISTIANE DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR APARECIDO LOPES MELO, SANDRO 

HENRIQUE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/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$ 298,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719750 Nr: 790-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELICIO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 
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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.: 30699 Nr: 8192-09.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRACAS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/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$ 

36,76 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 23,70 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719733 Nr: 772-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR RODRIGUES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO E 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445620 Nr: 802-26.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 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$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 308,57 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425876 Nr: 8008-62.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGES DE SOUZA E CIA LTDA ME, JOSE ANTONIO 

BORGES DE SOUZA, NILCEIA GARCIA LIMA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

2.793,00 ao FUNAJURIS, 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.: 736079 Nr: 15492-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA

 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:OAB/MT5736O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450020 Nr: 5200-16.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLEY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-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$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448647 Nr: 3826-62.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER AMORIM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

1.375,82 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.450,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 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.: 706546 Nr: 1268-83.2012.811.0003

 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: MARCIA APARECIDA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZON VIEIRA DE SOUSA, INDIANA SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO DE MIRANDA 

- OAB:12333/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/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$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 739956 Nr: 1949-82.2014.811.0003

 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: JOAQUIM SOARES DE BRITO, TEREZA NUNES 

CARVALHO, ANA PAULA SANTOS DE ABREU, JFSDB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 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$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 219,00 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737019 Nr: 16259-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748633 Nr: 7047-48.2014.811.0003

 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: GEREMIAS TRAJANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 76832 Nr: 12144-88.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:1419/TO, LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL - 

OAB:4740

 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$ 

156,13 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 100,94 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.: 414677 Nr: 10345-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALBERTO CORREIA, SAULO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

S/A, ATACADAO - DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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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$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722428 Nr: 3441-46.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR RAMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 434585 Nr: 3251-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANO ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL, ALIANCA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 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$ 

175,40 e Taxa Judiciária no valor R$ 70,29 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 76,43 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709467 Nr: 4391-89.2012.811.0003

 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: LUCIVALDO JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440423 Nr: 9090-94.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE CAMARGO RIBAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

471,05 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 
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separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 363,60 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702405 Nr: 10383-65.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE GONÇALVES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CORREIA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 704363 Nr: 12340-04.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 440400 Nr: 9067-51.2010.811.0003

 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: SANDRA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 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$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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.: 431064 Nr: 12947-85.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VENANCIO FLEMING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 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 
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(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813382 Nr: 693-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO GASPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls. 73/79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799265 Nr: 14029-44.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY NUNES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Certifico que em contato com o Perito Dr. Marcos Gomes de Lima, o 

mesmo designou o dia 19 de fevereiro de 2019, às 10 horas para 

realização da perícia dos presentes autos, ficando os advogados das 

partes já devidamente intimados da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755149 Nr: 10376-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR VIEIRA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no prazo legal manifestar-se nos 

autos quanto a Carta Precatória de fls. 50/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729514 Nr: 10191-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA ME, 

PAULO LUCIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito face à Correspondência 

devolvida de fl. 141 e documentos de fls. 142/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405794 Nr: 1522-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIN - COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, IVANILDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JESSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728536 Nr: 9328-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL NERES PORTIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Intimação do advogado do exequente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731761 Nr: 12088-30.2013.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 Intimação dos advogados das partes para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestarem-se quanto ao Laudo de Avaliação e Constatação de fls. 

164/176.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733314 Nr: 13343-23.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE NEURIVA DELMONIS, 

JONATHAN ALVES SILVA, SHAYANE SILVA DELMONIS, ELVIRA PAULA 

SILVA DELMONIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 Intimação do advogado do requerido, para querendo, contraarrazoar 

Recurso de Apelação de fls. 130/133.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768847 Nr: 1640-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461/SP

 Intimação do advogado do exequente para ciência e manifestação quanto 

ao Ofício de fls. 155/159, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896377 Nr: 4079-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR SMANIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 Intimação do embargante para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nos autos quanto à Impugnação de fls. 62/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443118 Nr: 11786-06.2010.811.0003

 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: ROSANGELA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRETEC CONCRETO, PRE-MOLDADOS, 

ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 Intimação do advogado do requerente para querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 242/251, no prazl legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710361 Nr: 5324-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA TUPA LTDA ME, LUCAS 

RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, BALTAZAR SILVEIRA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto à exceção de pré-executividade de fls. 69/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749784 Nr: 7631-18.2014.811.0003

 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): JANAINA BICCA ISHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerer o que direito face à Certidão de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818131 Nr: 2259-20.2016.811.0003

 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: EDIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA, ALCIONE RIBEIRO 

BARRETO DELGUINGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerer o que direito face à Certidão de fls. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65733 Nr: 797-58.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE CARNE TIA SINHA LTDA, 

RAFAEL BERNARDES FREITAS, ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS, ELIO 

JOSE DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 273, no qual requer 

dilação de prazo, impulsiono os autos para intimação do advogado do 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito, sob 

as penas da lei

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815335 Nr: 1343-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUEME FUDIZACHI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A

 Intimação do advogado do exequente para manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 69/70, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718306 Nr: 13765-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEME MEDEIROS & GONÇALVES S.C LTDA - 

MAIS RONDONÓPOLIS LTDA, TIAGO VIDOTTI FREITAS, CARLOS LUIZ 

RUFINO, MARILDA SOARES RUFINO, KARLA KAROLINE SOARES RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 261, no qual requer 

concessão de prazo, impulsiono os autos para intimação do advogado do 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se nos autos 

requerendo o que de direito, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 12875-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 
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VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, MARIO JORGE 

FERNANDES PEREIRA, LUCIENE FAVERO COSTA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro: Jardim dos Pioneiros ,na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819192 Nr: 2651-57.2016.811.0003

 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: CLODOALDO NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação dos advogados das partes, para no prazo comum de 10 (dez) 

dias manifestarem-se nos autos quanto ao Laudo pericial de fls. 139/144.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762713 Nr: 14791-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Intimação dos advogados das partes, para no prazo comum de 10 (dez) 

dias manifestarem-se nos autos quanto ao Laudo pericial de fls. 88/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713656 Nr: 8784-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal, querendo, 

contrarrazoar Recurso de Apelação de fls. 189/214.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421392 Nr: 3671-30.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOSE GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Intima-se o curador especial, Dr. Rafael Nepomuceno de Assis, para, 

querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394021 Nr: 7575-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE SOUZA, MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Intimação dos advogados das partes para ciência e manifestação do 

ofício de fls. 253/255, conforme determinação do despacho de fls. 242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335703 Nr: 4449-73.2004.811.0003

 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 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE FARIA SOUZA - 

OAB:9.768 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimação do advogado do exequente para retirar e prepara Carta 

Precatória de fls. 711 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806199 Nr: 16750-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUELO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443940 Nr: 12609-77.2010.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, preparar, 

instruir e retirar a carta precatória expedida às fls. 100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718061 Nr: 13515-96.2012.811.0003

 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: VITURINO BARCELO DE CARVALHO, ISMERINA VIEIRA 

DE CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO, 

GERALDO ROBERTO PESCE, ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES, ELENI 

COPETTI ROSA, ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:16181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405500 Nr: 1202-45.2008.811.0003

 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: ATAIDE RODRIGUES PASSOS, GENY SIRLEY 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT, ILSON JOSE GALDINO - OAB:OAB/MT11554, 

JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 Intimação do advogado do requerente para ciência do petitório de fls. 

112/113, bem como para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60539 Nr: 8911-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA COSTA MARTINS, ROSEMARY 

FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 95/108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720509 Nr: 1552-57.2013.811.0003

 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: ERMINO MANOEL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação dos advogados das partes, para no prazo comum de 10 (dez) 

dias manifestarem-se nos autos quanto ao Laudo Pericial de fls. 145/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443300 Nr: 11968-89.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC PARTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Da advogada do exequente, para no prazo de cinco, manifestar sobre a 

informação de fls. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412647 Nr: 8562-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MACAGNAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755164 Nr: 10391-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:7209/PR, NUBIA CARLA LUIZ MENDES - OAB:116154/MT, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:OAB/MT14398

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767991 Nr: 1308-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBSON MARTINS FERREIRA, QUELLI CRISTINA DE 

OLIVEIRA MARTINS, EDSON FABRICIO DE OLIVEIRA MARTINS CARDOSO, 

WALLISSON RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFIF YOUSSEF MERHI, SAMIRA 

DA SILVA MERHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Intimação da advogada do requerente para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 113/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295380 Nr: 9843-32.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA

 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: JOSE FLAVIO MARRAS 

DOMINGUES - OAB:2350/AC, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5.958

 Do advogado do Exequente, para requerer o que de direito no prazo de 

(05)cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779153 Nr: 5853-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERLEY JOSE DA SILVA, DINNEA MARA BUENO DE 

GODOI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTOTELES CADIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5853-76.2015

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Aderley José da Silva e Dinnea Mara B. de Godoi da Silva.

Executado: Aristóteles Cadidé da Silva.

Vistos, etc.

Sobre a exceção de pré-executividade de (fls.51/110), manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT., 07 de dezembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 905550 Nr: 6989-06.2018.811.0003

 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: ARISTOTELES CADIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERLEY JOSE DA SILVA, DINNEA MARA 

BUENO DE GODOI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO 

CADIDÉ - OAB:OAB/MT 16973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6989-06/2018

Ação: Anulatória de Negócio Jurídico

 Autor: Aristoteles Cadide da Silva.

Réus: Aderley José da Silva e Outra.

Vistos, etc.

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico”, em desfavor de ADERLEY JOSÉ DA SILVA e DINNEA 

MARA BUENO DE GODOI DA SILVA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos.

Aduz a parte autora que firmara com o réu contrato particular de 

compromisso de compra e venda para aquisição de um imóvel residencial, 

localizado na quadra 03, lote 05, Loteamento Santa Clara – 2° parte, 

matriculado sob o n° 67.347, no valor de R$280.00,00 (duzentos e oitenta 

mil reais); que entregara para a parte ré, como forma de pagamento, um 

veículo no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e o montante de 

R$16.231,00 (dezesseis mil e duzentos e trinta e um reais), mediante 

cheques.

 Alega que no contrato ficara pendente a assinatura da ré Dinnea Mara 

Bueno de Godoi da Silva; que a ré se recusara a assinar o contrato, eis 

que não concordara com o negócio jurídico pactuado; que, diante disso, 

sustara o pagamento dos demais cheques entregues aos réus.

Ademais, que os réus ingressam com ação de execução de quantia certa, 

em trâmite neste Juízo, sob o n° 5853-76.2015.811.0003 (Código 779153), 

apresentando os cheques sustados pelo autor e o contrato firmado entre 

as partes.

Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência a suspensão do 

processo de execução, nos termos do item ‘3’ de (fl.24).

D E C I D O:

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.130/132).

Lado outro, acolho o requerido no item ‘1’ de (fl.24), a fim de determinar a 

reunião dos processos em virtude da conexão entre as demandas. Eis a 

jurisprudência:

 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÕES DE 

TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DO MESMO TÍTULO. CONEXÃO PATENTE. COMPETENCIA DO 

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RESOLUÇÃO Nº 791/2015 Uma ação 

ordinária que busca a revisão das cláusulas de um contrato bancário, 

contrato este que é objeto de uma ação de execução, deve ser julgada 

pelo mesmo Juízo da execução de título extrajudicial, por ser patente a 

conexão entre as ações. (TJ-MG - CC: 10000170632665000 MG, Relator: 

Alberto Henrique, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 13ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)

 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO EXECUTÓRIA 

ANTERIOR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA 

DA 17ª VARA CÍVEL DE MANAUS. I – Conflito conhecido, haja vista que 

nenhum dos juízos reconhece a competência para processar e julgar, 

formando-se, assim, o confronto negativo a que se refere o art. 66, inciso 

II, do Código de Processo Civil; II – Imperioso o reconhecimento do vínculo 

de prejudicialidade entre a ação de execução de título executivo e aquela 

que pretende anular o crédito em cobrança, até para que sejam evitadas 

decisões conflitantes, preservando-se a segurança jurídica; III - O mérito 

da Ação Anulatória, bem como a aplicação ou não da teoria da aparência 

orbitam sobre o mesmo eixo, somente podendo ser desconstituídas pelo 

Juízo suscitante, em análise necessariamente meritória; IV - No caso, o 

Juízo de Direito da 17ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Capital 

detém a competência para processamento e julgamento da presente ação, 

sendo capaz de resolver in totum o mérito da demanda, bem como 

providenciar as medidas suficientes à satisfação da tutela jurisdicional 

r e q u i s i t a d a .  ( T J - A M  0 6 3 5 8 5 8 0 4 2 0 1 3 8 0 4 0 0 0 1  A M 

0635858-04.2013.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 

Data de Julgamento: 12/12/2017, Câmaras Reunidas)

Ademais, retifico o valor da causa, devendo constar na capa dos autos e 

no Sistema Apolo a importância de R$606.379,13 (seiscentos e seis mil, 

trezentos e setenta e nove reais e treze centavos), eis que o valor da 

causa deverá corresponder ao valor do negócio jurídico que o autor 

pretende rescindir (R$280.000,00) somado aos demais pedidos, 

constantes nos itens ‘b’ e ‘c’ de (fl.131 - R$326.379,13), conforme 

determina o artigo 292, incisos II e VI, do CPC. Nesse sentido eis a 

jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO 

CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. 

PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação 

ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra e venda 

cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa 

judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do 

CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação da correção de 

ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do 

ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. 

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ - RMS: 56678 RJ 

2018/0034864-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/05/2018)”

 No mesmo trilho, determino o recolhimento das custas e taxas judiciais 

remanescentes, sob pena de extinção.

O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, 

in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada.

 Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas 

no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o 

tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, 
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Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.412)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

 Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória 

esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser 

deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela 

provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO ANULATÓRIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA QUE SE IMPÕE. O ajuizamento de ação anulatória do título 

que embasa a execução não é causa para suspender o processo, o qual 

é calcado em título líquido, certo e exigível. Ausência de qualquer das 

hipóteses legais do art. 921, incisos I a V do NCPC a justificar a 

suspensão postulada. Ademais, o art. 784 do Novo Código de Processo, 

em seu parágrafo 1º, dispõe, expressamente, que o aforamento de 

qualquer demanda cognitiva relativa ao débito constante do título executivo 

não inibe o credor de promover-lhe a execução. Modificação da decisão 

agravada que se impõe. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70075884049 RS, Relator: Walda 

Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 11/04/2018, Vigésima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. TUTELA PROVISÓRIA. 

TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS. Na 

sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação 

de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e 

que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na 

evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, 

submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao 

deferimento de plano - Circunstância dos autos em que não demonstrados 

os requisitos para concessão da tutela de urgência; e se impõe manter a 

decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70076495977 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2018, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 1.PRELIMINAR DE 

CONTRARRAZÕES. PERDA DO OBJETO.INOCORRÊNCIA. 2. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS. 

DECISÃO MANTIDA.1. Não há que se falar em perda do objeto quando o 

pedido de tutela de urgência não exaurir o mérito da ação.2. De acordo 

com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

verificados tais requisitos, o indeferimento da medida se impõe.Agravo de 

instrumento não provido. (TJ-PR - AI: 15959887 PR 1595988-7 (Acórdão), 

Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 30/11/2016, 15ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1938 08/12/2016)

Desta feita, não vejo como possa vingar a pretensão de tutela de urgência 

pretendida pela autora.

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo.

Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 

2019, às 11h00min, no CEJUSC.

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.

Roo-MT, 07 de dezembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17067 Nr: 1722-06.1988.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MARQUES SOARES FILHO, 

CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1722-06/1988

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.

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.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de dezembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390759 Nr: 4289-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PORTO NETO, EDVALDO PORTO, 

LEILA AMORIM DE MELO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dado o lapso temporal decorrido, intima-se a parte autora a requerer o 

que de direito, dando prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013410-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013410-92.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA REQUERIDO: HPE 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA Vistos e examinados. JERÔNIMO & 

JERÔNIMO JÚNIOR LTDA ingressou com a presente “Ação de Tutela 

Provisória em Caráter Antecedente” em desfavor de HPE AUTOMÓVEIS 

DO BRASIL LTDA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Relatou a 

autora, em breve resumo, que é representante e revendedora de veículos 

automotores produzidos pela requerida nas comarcas de Rondonópolis/MT 

e Primavera do Leste/MT, através do contrato de concessão comercial 

para venda de veículos e outras avenças firmado em 14/01/2010; e que a 
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requerida lhe notificou informando a rescisão unilateral do contrato, 

impondo-lhe prazo para o encerramento das operações comerciais 

(fls.133 – correspondência ID 17031710). Alegou que, no entanto, a 

autora já firmou diversos empréstimos visando o investimento em 

melhorias na aludida marca; que, em 07/12/2017 celebrou com a ré 

“Instrumento Particular de Confissão de Dívida n°10780”, no importe de 

R$3.067.383,58 (três milhões, sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e 

três reais e cinquenta e oito centavos); e que, o referido débito originou-se 

dos veículos enviados e faturados pela ré antes de sua comercialização, 

com base nas metas estabelecidas unilateralmente pela empresa ré. 

Aduziu que a rescisão abrupta noticiada lhe causará imensuráveis 

prejuízos, e requereu o deferimento de tutela de urgência de caráter 

antecedente, a fim de que seja determinada a manutenção do contrato de 

concessão firmando entre as partes aos 14/01/2010 em todos os seus 

termos, garantindo-se a integralidade dos serviços pelo prazo de 12 

(doze) meses, sob pena de multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil 

reais). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Como cediço, o artigo 303 

do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência contemporânea à propositura da ação. Assim, a 

petição inicial deverá limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. 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 (art.300, CPC). No presente caso, a ação 

manejada pelo autor é tutela provisória de urgência de natureza cautelar 

com caráter antecedente. Nestes termos, para que se possa obter a tutela 

cautelar, é preciso a comprovação da existência da plausibilidade do 

direito afirmado pelo requerente - fumus boni iuris - e a irreparabilidade ou 

difícil reparação desse direito - periculum in mora - caso se tenha de 

aguardar o trâmite normal do processo. Na hipótese dos autos, 

inquestionavelmente vê-se que os requisitos exigidos à espécie se fazem 

presentes. Ademais, nota-se com segurança que os elementos carreados 

ao feito convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, eis que a 

negativa da ré em fornecer os serviços necessários causará inúmeros 

prejuízos a parte autora, sendo prudente manter o contrato pactuado entre 

as partes em todos os seus termos, até o deslinde da ação. Nesse sentido 

é a orientação jurisprudencial: “Agravo de instrumento. Contrato de 

concessão comercial. Ação cautelar. Contrato de concessão comercial. 

Distribuição de veículos. A denominada. Lei Ferrari. Indício do bom direito e 

perigo na demora. Estão presentes os indícios do bom direito e o perigo na 

demora, de efeitos irreversíveis e de difícil reparação à concessionária, a 

justificar o deferimento cautelar da manutenção do contrato de concessão 

comercial, podendo o juízo reconsiderar diante de novos elementos de 

ponderação, advindo do aperfeiçoamento dos procedimentos cautelar e 

da ação principal, cabendo recurso do que se decidir. Agravo de 

instrumento desprovido.” (TJ-RS - AI: 70073790545 RS, Relator: Carlos 

Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Vigésima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017). Destarte, resta 

demonstrado, à saciedade, que existem os requisitos da probabilidade, no 

sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à 

aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora; como 

também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, decorrente do não uso do direito desde logo. Ante todo o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA 

DE CARÁTER ANTECEDENTE para determinar a manutenção do contrato 

de concessão comercial para venda de veículos e outras avenças 

celebrado entre as partes (fls. 57/132, correspondência ID 17031382 e ID 

17031697), devendo a ré garantir os serviços elencados no item ‘a’ da 

petição inicial, pelo prazo de (12) doze meses, sob pena de aplicação de 

multa diária no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Cite-se e 

intime-se, na forma pleiteada pela parte autora. No mais, intime-se a parte 

autora, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (15) quinze 

dias adite a inicial, sob pena de extinção. (art.303, §1º, I, CPC). 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, venham 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013390-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARBONARI JAHNEL (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013390-04/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Jessica Carbonari Janhel. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. JESSICA CARBONARI JANHEL, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a 

autora em sua exordial que é consumidora de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/2550786-4; que, a ré imputa-lhe débito no importe de 

R$1.880,80 (um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), com 

vencimento para o dia 30/08/2018, referente ao mês de junho/2018, 

conforme documento de (fl.30 – correspondência ID 17008111, fl.09); que, 

o referido valor corresponde a recuperação de consumo (fatura 

eventual). Ademais, comprovara nos autos que se encontra adimplente 

com as demais faturas regulares (fl.31 – correspondência ID 17008111, 

fl.10); que, em razão da aludida fatura tivera seu nome inscrito nos órgãos 

de restrição ao crédito, conforme documento de (fl.32 – correspondência 

ID 17008111, fl.11). Por derradeiro, a parte autora requer em sede de 

tutela provisória de urgência que a parte ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica ou, alternativamente, proceda seu 

imediato restabelecimento, caso já tenha sido interrompido, em face do não 

pagamento do débito pretérito no valor de R$1.880,80 (um mil, oitocentos e 

oitenta reais e oitenta centavos), bem como, retire imediatamente o nome e 

CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, 

nos termos do item ‘1’ de (fl.20 – correspondência ID 17008092, fl.18). D E 

C I D O: Considerando os documentos de (fl.25 – correspondência ID 

17008111, fl.04), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo 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. 

Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os 

elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada, senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos 

medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite 

uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo 

seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento 

de energia. Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 
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FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que não é o 

caso, uma vez que a parte autora carreia aos autos documento 

comprobatório de quitação de seus débitos à (fl.31 – correspondência ID 

17008111, fl.10). O fumus boni juris reside, dessa forma, na cobrança 

perpetrada a título recuperação de consumo conforme alegado pela parte 

autora, enquanto que o periculum in mora está fundado no dano (eventual 

suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a 

empresa ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº6/2550786-4, em razão do débito no importe de 

R$1.880,80 (um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), com 

vencimento para o dia 30.08.2018, referente ao mês de junho/2018, 

conforme documento (fl.30 – correspondência ID 17008111, fl.09), sob 

pena de aplicação de astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) 

por dia de descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três 

mil reais), bem como, determino a exclusão do nome e CPF da autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito retromencionado, até 

ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA 

para que procedam a exclusão da negativação do nome e CPF da parte 

autora (art.297, CPC). Em consonância com o disposto no Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 20 

de março de 2019, às 09h00min, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Renan 

Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013397-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MATEUS COSTA (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013397-93/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Diogo Mateus Costa. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. DIOGO MATEUS COSTA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Danos Morais” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a 

parte autora em sua exordial que é consumidora de energia elétrica da 

Unidade Consumidora nº6/1577432-6; que, a ré imputa-lhe débito no 

importe de R$2.723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e noventa 

e oito centavos), com vencimento para o dia 30.06.2018, referente ao mês 

de abril/2018, conforme documento de (fl.28 – correspondência ID 

17021079, fl.07); que, o referido valor corresponde a recuperação de 

consumo (fatura eventual). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as faturas regulares compreendidas no período 

de setembro/2017 a agosto/2018, conforme documento de (fl.30 – 

correspondência ID 17021079, fl.09); que, em razão da aludida fatura 

tivera seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, conforme 

documento de (fl. 33 – correspondência ID 17021079, fl.12). Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica ou, alternativamente, proceda com seu imediato restabelecimento, 

caso já tenha sido interrompido, em face do não pagamento do débito 

pretérito no valor de R$2.723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e 

noventa e oito centavos), bem como, retire imediatamente o nome e CPF do 

autor dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, nos 

termos do item ‘1’ de (fl.20 – correspondência ID 17021077, fl.18). D E C I D 

O: Considerando os documentos de (fl.26 – correspondência ID 17021079, 

fl.05), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

CPC). O artigo 300 do Novo 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. Conforme se 

depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia. 

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que não é o 
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caso, uma vez que a parte autora carreia aos autos documento 

comprobatório de quitação de seus débitos referente aos meses de 

setembro/2017 a agosto/2018, conforme documento de (fl.30 – 

correspondência ID 17021079, fl.09). O fumus boni juris reside, dessa 

forma, na cobrança perpetrada a título recuperação de consumo conforme 

alegado pela parte autora, enquanto que o periculum in mora está fundado 

no dano (eventual suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, defiro 

parcialmente a tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para 

determinar que a empresa ré abstenha-se de suspender o fornecimento 

de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/1577432-6, em razão do 

débito no importe de R$2.723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e 

noventa e oito centavos), com vencimento para o dia 30.06.2018, 

referente ao mês de abril/2018, conforme documento de (fl.28 – 

correspondência ID 17021079, fl.07), sob pena de aplicação de astreintes 

no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, 

limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), bem como, 

determino a exclusão do nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão do débito retromencionado, até ulteriores deliberações 

deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da tutela provisória de 

urgência à comprovação nos autos da quitação das faturas 

compreendidas no período de setembro/2018 a novembro/2018, no prazo 

de (15) quinze dias, eis que ausente esta informação no extrato carreado 

aos autos. Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a 

exclusão da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). 

Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 20 de março de 

2019, às 08h30min, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 

2018. Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013383-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY DE ARRUDA CARDOSO (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013383-12/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Ronicley de Arruda Cardoso. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. RONICLEY DE ARRUDA CARDOSO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº6/1872371-8; que, a ré imputa-lhe 

débito no importe de R$3.745,05 (três mil, setecentos e quarenta e cinco 

reais e cinco centavos), com vencimento para o dia 30.05.2018, referente 

ao mês de março/2018, conforme documento de (fl.30 – correspondência 

ID 16843850, fl.10); que, o referido valor corresponde a recuperação de 

consumo (fatura eventual). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as demais faturas regulares (fl.31 – 

correspondência ID 16843850, fl.11); que, em razão da aludida fatura 

tivera seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, conforme 

documento de (fl.32 – correspondência ID 16843850, fl.12). Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica ou, alternativamente, proceda seu imediato restabelecimento, caso 

já tenha sido interrompido, em face do não pagamento do débito pretérito 

no valor de R$3.745,05 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 

cinco centavos), bem como, retire imediatamente o nome e CPF do autor 

dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, nos termos 

do item ‘1’ de (fl.19 – correspondência ID 16843849, fl.17). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.26 – correspondência ID 16843850, 

fl.06), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

CPC). O artigo 300 do Novo 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. Conforme se 

depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia. 

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que não é o 

caso, uma vez que a parte autora carreia aos autos documento 

comprobatório de quitação de seus débitos à (fl.31 – correspondência ID 

16843850, fl.11). O fumus boni juris reside, dessa forma, na cobrança 

perpetrada a título recuperação de consumo conforme alegado pela parte 

autora, enquanto que o periculum in mora está fundado no dano (eventual 

suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a 

empresa ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº6/1872371-8, em razão do débito no importe de 

R$3.745,05 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco 

centavos), com vencimento para o dia 30.05.2018, referente ao mês de 

março/2018, conforme documento de (fl.30 – correspondência ID 

16843850, fl.10), sob pena de aplicação de astreintes no valor de 
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R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se a 

importância de R$3.000,00 (três mil reais), bem como, determino a 

exclusão do nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do débito retromencionado, até ulteriores deliberações deste juízo. 

Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). Em 

consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 20 de março de 2019, às 

08h00min, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2018. Dr. 

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013414-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLODOMIRA SEVERIANO COELHO AREVALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013414-32/2018 Ação: Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Danos 

Morais Autora: Flodomira Severiano Coelho Arevalo. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. FLODOMIRA 

SEVERIANO COELHO AREVALO, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c 

Danos Morais” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a autora em sua exordial 

que é consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora 

nº6/853111-3; que, a ré imputa-lhe débito no importe de R$1.048,64 (um 

mil, quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento 

para o dia 30/11/2018, referente ao mês de agosto/2018, conforme 

documento de (fl.23 e fl.25 – correspondência ID 17033867 e ID 

17033525); que, o referido valor corresponde a recuperação de consumo 

(fatura eventual). Ademais, comprovara nos autos que se encontra 

adimplente com as demais faturas regulares (fl.25 – correspondência ID 

17033525). Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a ré suspenda a fatura eventual referente ao 

mês de agosto/2018, bem como, se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome e CPF da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no importe de 

R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘1’ e ‘4’ de (fls.12/13 – 

correspondência ID 17033125, fls.11/12). D E C I D O: Inicialmente, 

intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, qualificando a parte autora 

correta e completamente, eis que ausente o 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. Considerando os documentos de 

(fl.22 – correspondência ID 17033518), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo 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. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que 

não é o caso, uma vez que a parte autora carreia aos autos documento 

comprobatório de quitação de seus débitos à (fl.25 – correspondência ID 

17033525). O fumus boni juris reside, dessa forma, na cobrança 

perpetrada a título recuperação de consumo conforme alegado pela parte 

autora, enquanto que o periculum in mora está fundado no dano (eventual 

suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a 

empresa ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº6/853111-3, em razão do débito no importe de 

R$1.048,64 (um mil, quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), 

com vencimento para o dia 30.11.2018, referente ao mês de agosto/2018, 

conforme documento (fl.26 – correspondência ID 17033527, fl.09), bem 

como, se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do débito retromencionado, até ulteriores 

deliberações deste juízo, sob pena de aplicação de astreintes no valor de 

R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se a 

importância de R$3.000,00 (três mil reais). De outro norte, indefiro o pleito 

de inversão do ônus da prova requerido no item ‘3’ de (fl.12 – 

correspondência ID 17033125, fl.11), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 
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CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 20 de março 

de 2019, às 09h30min, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 

2018. Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito em 

Substituição Legal.
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manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707034 Nr: 1784-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para comparecer perante esta Secretaria 

a fim retirar o Termo de Penhora e proceder com a devida averbação do 

mesmo junto ao Cartório competente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745357 Nr: 5187-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RITA PEREIRA CARVALHO, CECÍLIO 

ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 148/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 369 de 521



 Cod. Proc.: 707034 Nr: 1784-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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 do oficio de fl.148, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405836 Nr: 1551-48.2008.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL RAMOS LOUREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SANTANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestar, 

no prazo de 05(cinco) cinco, sobre as informações de fl.92, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824265 Nr: 4356-90.2016.811.0003

 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: JORGE DAVID GONZALES GALLARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV- EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

62/63, bem como, no mesmo prazo, o procurador da parte requerida, para 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452420 Nr: 7599-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO FRANCISCANA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - MIFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANATALICIO VILAMAIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, GUSTAVO P. S. NAHSAN - OAB:11.867/MT, SAVIO 

DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) cinco, sobre as informações de fl.142, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726944 Nr: 7849-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, MICHELLE DE OLIVEIRA B. PESCH - 

OAB:OAB- PR 63.545, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744991 Nr: 4949-90.2014.811.0003

 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: MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

701/703.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379676 Nr: 7999-08.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 

EMBRATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

indique bens passíveis de penhora em 10 (dez) dias, conforme r. decisão 

de fl.170/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382812 Nr: 10980-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGENERA FLEX LTDA EPP, REDFACTOR 

FACTORING E FOMENTO COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TELENT - OAB:OAB/SP 

115.577, LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - OAB:18820, SILVIO HENRIQUE 

CORREA - OAB:9979-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre as folhas 272/273, em 05 (cinco), requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704298 Nr: 12275-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 

CENTRAL), FIRAS MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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 acerca das informações de fls.191/192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743765 Nr: 4230-11.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV- BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, KLEBER PAULINO 

DE OLIVEIRA - OAB:12.463, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE - OAB:OABMG 84.400

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 119/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427670 Nr: 9832-56.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI MARTINS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações de fl.89, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704460 Nr: 12437-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - 

OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar acerca das informações de fl.280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744920 Nr: 4899-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEM FERNANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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 acerca das informações de fl.59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451276 Nr: 6455-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CHINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-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 para 

manifestar acerca das informações de fl.149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762714 Nr: 14792-79.2014.811.0003

 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: LWMDS, SONIA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA CONRAD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

116/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438797 Nr: 7464-40.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CHABALIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações de fl.92, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444988 Nr: 170-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MANOEL GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 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 acerca das informações de fl.58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706397 Nr: 1111-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FACINCANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.106, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824934 Nr: 4592-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E FERRAGENS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPLANTAR INVESTIMENTOS 

AGROFLORESTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.96, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710440 Nr: 5406-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PARMEJANE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 8.530-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 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.148, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385969 Nr: 14054-72.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO OCAMPOS ARGUELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar acerca das informações de fl.101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718180 Nr: 13636-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOSCANIA CENTER DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestar, 

no prazo legal, sobre as informações de fl.113, requerendo, para tanto, o 

que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729722 Nr: 10370-95.2013.811.0003

 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): ELISA BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestar, 

no prazo legal, sobre as informações de fl.158, requerendo, para tanto, o 

que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816798 Nr: 1842-67.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO CONSIGNADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 158/169.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818662 Nr: 2446-28.2016.811.0003

 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: ELIONE BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÇO ALVARO COSTA FILHO, LOIDE 

MIRANDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT
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 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429307 Nr: 11407-02.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR NOGUEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO DE SOUZA 

PEREIRA ROLIM - OAB:822-A/MG

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem acerca de fls.493/494,no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429644 Nr: 11744-88.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GEANDRO RODRIGUES TAVARES, PEDRO 

TAVARES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS/11.640, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:16.943-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração folhas nº 

178/180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823889 Nr: 4258-08.2016.811.0003

 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: LEONARDO VIEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 81/86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 276509 Nr: 656-34.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA, JOSE WANDERLEY GARCIA DUARTE - 

ESPOLIO, CLOTILDES FAGUNDES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:4541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA 

MARI - OAB:5225/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença onde o banco executado alega 

haver um excesso de execução no valor de R$992.695,03.

 Os autos já foram à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos de 

fls. 4113/4113.

 Ocorre que, ao serem intimados para se manifestarem sobre os cálculos 

judiciais, tanto o exequente (fls. 4115) como o executado (4133) 

discordaram das conclusões da Contadoria, e apresentaram cálculos 

diversos.

 Deste modo, ante a divergência dos cálculos da exequente, do executado 

e da Contadoria Judicial, necessária será a realização de perícia contábil 

para apurar a eventual existência de saldo remanescente a ser pago.

 Nomeio para a realização da perícia contábil o perito judicial REINALDO 

CAMARGO NASCIMENTO, devidamente cadastrado no banco de peritos 

deste juízo.

 Intime-se o perito nomeado, a fim de que, no prazo de 05 dias, apresente 

a sua proposta de honorários e os documentos exigidos pelos incisos II e II 

do §2º do art. 465 do CPC.

 Com a proposta, intime-se ambas as partes para efetuarem o pagamento 

dos horários periciais, na proporção de metade para cada uma (50% a ser 

pago pelo exequente e 50% a ser pago pelo executado, haja vista que os 

dois discordaram dos cálculos judiciais), no prazo de 05 dias, e sob pena 

de preclusão e aceitação dos cálculos da parte contrária.

 Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, contados a partir 

do levantamento da primeira parcela dos honorários periciais, sendo que a 

segunda metade deverá ser levantamento somente após a entrega do 

laudo.

 Com a juntada do laudo pericial aos autos, digam as partes, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713732 Nr: 8866-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STALO CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 Vistos e examinados.

Ante a regularização do patrono quanto aos poderes para receber valores 

em sua própria conta bancária (fls. 235/237), DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor incontroverso.

Expeça-se alvará de levantamento.

Ademais, intime-se a parte ré para cumprir na integra a sentença, pagando 

o valor do débito remanescente indicado no item “b” da petição acostada 

às fls. 230/233, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no 

artigo 523 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732922 Nr: 13022-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA CRUZ, FAUSTINA ALVES DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - OAB:23583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Vistos e examinados.

Cuida-se de cumprimento de sentença em Embargos de Terceiros.
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Às fls. 400/402, a parte requerida colacionou aos autos o comprovante do 

cumprimento da sentença, com o depósito dos valores oriundos da 

condenação, e requereu a extinção da presente demanda ante o 

adimplemento realizado, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Instada a manifestar, a parte requerente pugnou pela expedição de alvará 

(fls. 404/405).

 É o relatório. Decido.

Considerando que a parte requerida informou quanto ao cumprimento da 

obrigação as fls. 400/402, o processo de cumprimento de sentença 

realizou o seu objetivo, abrindo-se vistas para sentença extintiva nos 

moldes do art. 924, II do CPC.

Assim, medida que se impõe é extinção do feito diante do cumprimento da 

obrigação, conforme noticiado anteriormente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, em virtude do pagamento, com 

base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Expeça-se, em favor da procuradora da parte requerente IDELVANDA 

RODRIGUES DE MORAES, CPF n.º 592.712.301-59, o competente alvará 

de levantamento do valor de R$ 10.665,68 (dez mil seiscentos e sessenta 

e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Após, arquive-se em definitivo os autos, com as devidas cautelas de 

praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444252 Nr: 12921-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A MT, FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R . GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos e examinados.

Face o teor da certidão de fls. 196, defiro o pedido de levantamento dos 

valores incontroversos, formulado às fls. 193.

Expeça-se o alvará.

Após, conclusos para apreciar os demais requerimentos formulados nos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723023 Nr: 4024-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA ME, EDSON FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, TRACTOR POWER 

COM DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado no item “a” de fls. 203, autorizando a expedição 

de alvará para levantamento dos valores incontroversos, depositados nos 

autos.

Quanto a alegação da existência de saldo remanescente, diga o 

executado, em 05 dias.

Após, conclusos para apreciar o pedido contido no item “b” de fls. 203.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824659 Nr: 4483-28.2016.811.0003

 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: HELIO ANTONIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ROBERTO LOVISON, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PELLIM - 

OAB:2471 OAB/RS, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

157.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

160), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 por Oficiais de Justiça; e tendo em conta a declaração da preclusão do 

pedido de nova avaliação do bem penhorado, HOMOLOGO o laudo de 

avaliação de fls. 116/117 e, tendo em conta que o exequente já efetuou o 

depósito do valor (fls. 169), DEFIRO o pedido de adjudicação do imóvel 

constrito. Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos em 

face desta decisão, certifique-se e adote-se as seguintes providências: 

01 - Expeça-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse 

em favor do exequente, com a determinação para o cancelamento de 

todas as hipotecas, penhoras e demais ônus que recaiam sobre bem; 02 – 

Proceda-se a liberação dos valores da arrematação, depositados às fls. 

169, em favor da credora PETROBRÁS; e03 – Intime-se o exequente para 

que, no prazo legal, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes para o 

arquivamento dos autos ou prosseguimento da execução de 

remanescente. Intimem-se a todos desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818662 Nr: 2446-28.2016.811.0003

 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: ELIONE BUENO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÇO ALVARO COSTA FILHO, LOIDE 

MIRANDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Recebo o presente feito no rito ordinário, não havendo qualquer prejuízo 

para a parte requerente, ao revés, lhe será favorável, na medida em que 

possibilitará a defesa de forma mais ampla, não havendo qualquer afronta 

ao Código de Processo Civil. Ademais, além de não trazer qualquer 

prejuízo ao requerente é mais amplo e permite maior instrução processual 

e oportunidade de produção de provas, em atenção aos princípios da 

efetiva e completa prestação da tutela jurisdicional e, consequentemente, 

da segurança jurídica que deve se fazer presente na solução de todos e 

quaisquer conflitos, bem como da ampla defesa e do contraditório. 

Contudo, caso se convença o juiz da documentação acostada nos autos, 

nada impede o julgamento antecipado. Assim, cite-se a parte contrária 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignadas as 

advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781224 Nr: 6659-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS, VPS, AG, LG, CG, DGODG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DAVID DE 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132306, TIAGO SCHREINER GARCEZ 

LOPES - OAB:OAB/SP 194583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, RENATO 

OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 fora proferida, já havia aportado aos autos avença celebrada entre as 

partes acordantes, acerca dos honorários de seus advogados. Veja-se: 

“9.1 – Despesas: Cada uma das Partes e o Garantidor pagarão seus 

próprios custos e despesas (incluindo os honorários e despesas de seus 

advogados, contadores, consultores financeiros e outros profissionais) 

incorridos com relação a este Aditamente e com todas as operações a ele 

relacionadas”. Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

fls. 873/876, para sanar a contradição existente entre a decisão 

embargada e o aditamento do acordo celebrado entre as partes. Por fim, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 827/828 e HOMOLOGO o Primeiro 

Aditamento ao Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças 

firmado entre as partes, segundo o qual cada um dos litigantes deverá 

arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seus advogados, 

ficando sem efeito a decisão proferida às fls. 870/871. Permaneça o feito 

suspenso, até a notícia do integral cumprimento do acordo e seu 

aditamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408468 Nr: 4182-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-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 para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do oficial de justiça, bem 

como do Auto de Avaliação de fls.141/143, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901130 Nr: 5615-52.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POR DO SOL URBANIZAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVA FIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:OAB/ MT 7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297039 Nr: 11849-12.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIRES OLIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 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 as folhas 134/135, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407080 Nr: 2797-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO BONATTI, ALYNE DE MELO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437310 Nr: 5978-20.2010.811.0003

 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: VALDETH ARAÚJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BERMEJO - 

OAB:257622/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE 

MARIA VAZZI - OAB:7408/PR

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766705 Nr: 738-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FLORIANA PIMENTA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

86/87, bem como, no mesmo prazo, o procurador da parte requerida, para 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

88/93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431585 Nr: 245-73.2010.811.0003

 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: RLDS, IVETE ANGELA BILHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, ITAU 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21568/O, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - 

OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - OAB:16323, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

356/360, e folhas 361/363.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1005466-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Labib Melhem Hamze (AUTOR(A))

Anis Melhem Hamze (AUTOR(A))

Najia El-amar Hamze (AUTOR(A))

Refaat Naim Charafeddine (AUTOR(A))

Nazih Melhem Hamze (AUTOR(A))

Samir Melhem Hamze (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Altamira Ferreira dos Santos (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 17097943, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004479-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MARTINS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 17099358, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002278-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS COUTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 17099707, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006190-77.2017.8.11.0003

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:

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 17100082 NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93981 Nr: 5585-81.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO BOROROS LTDA, JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS, ESPOLIO DE ELISSANDRA SANTOS ROBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Código nº. 93981.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

do executado JOÃO RÔMULO FAGUNDES DE FREITAS no valor de R$ 

18,86 (dezoito reais e oitenta e seis centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 401.056,18 (quatrocentos e um 

mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), fls. 478-v.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório ao valor 

executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT,09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751028 Nr: 8301-56.2014.811.0003

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 751028

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas e o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

da demandada, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.
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Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 93981 Nr: 5585-81.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO BOROROS LTDA, JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS, ESPOLIO DE ELISSANDRA SANTOS ROBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Código nº. 93981.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

do executado JOÃO RÔMULO FAGUNDES DE FREITAS no valor de R$ 

18,86 (dezoito reais e oitenta e seis centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 401.056,18 (quatrocentos e um 

mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), fls. 478-v.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório ao valor 

executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT,09 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825160 Nr: 4683-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPROENCO PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intime a parte executada para pagamento do débito, no valor de R$ 

10.563,85, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013259-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYDA YOUSSEH MERHI (REQUERIDO)

MAAROUF YOUSSEF MERHI (REQUERIDO)

AFIF YOUSSEF MERHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

.Processo nº 1013259-29.2018.8.11.0003. Ação de Adjudicação 

Compulsória Autora: Márcia Paes de Barros Alves Réus: Maarouf 

Yousseff Merhi e outros Vistos etc. MÁRCIA PAES DE BARROS ALVES, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA em face de Maarouf Yousseff Merhi e outros, também 

qualificados no processo. As partes noticiam a realização de acordo e 

requer a sua homologação e a consequente extinção do feito (Num. 

17031368). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do 

CPC, para adjudicação do imóvel descrito na inicial (matrícula nº 4.979, do 

CRI local) em favor da requerente, valendo esta decisão como título 

perante o ofício imobiliário. Isento custas face o benefício da Justiça 

Gratuita, que ora concedo. 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1013096-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013096-49.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos e examinados. Recebo a 

petição inicial e determino a liquidação da sentença atrelada à exordial. 

Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus advogados, conforme o 

art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem sobre o requerimento de 

liquidação de sentença. Determino, ainda, que os requeridos exibam os 

documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004149-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SCALLI SOLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POLIMENO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE AS INFORMAÇÕES DO RENAJUD E DA RECEITA 

FEDERAL QUE SE ENCONTRAM EM PASTA PRÓPRIA NA SECRETARIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013200-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D F DE OLIVEIRA MODAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007509-80.2017.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOAQUIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE AS INFORMAÇÕES DO RENAJUD, BACENJUD E DA 

RECEITA FEDERAL, ESTE ÚLTIMO QUE SE ENCONTRA EM PASTA 

PRÓPRIA NA SECRETARIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012925-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE BAMBERG MACHADO OAB - RS77828 (ADVOGADO(A))

ARCEMILDO BAMBERG OAB - RS18337 (ADVOGADO(A))

ALVARO ARCEMILDO BAMBERG OAB - RS44700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR OLDIR SCHREIBER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento das custas processuais e da diligência do 

Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do Tribunal de 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013175-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS OAB - SP100371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DALCUCHE DE BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013393-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013435-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO NUNES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA RISTHER GONCALVES OAB - SP234037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013435-08.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OTILIO NUNES TEIXEIRA REQUERIDO: MARIA DE FATIMA DE 

PAULA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora, bem como oficie-se 

ao Juízo Deprecado para que proceda a juntada dos documentos 

indispensáveis ao seu cumprimento (inicial e despacho), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução independentemente de cumprimento. 

Transcorrido o prazo in albis, devolva-se. Aportando os documentos aos 

autos, cumpra-se com as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013440-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TRANSPIACATU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALFREDO FRANCISCO RODRIGUES OAB - SP187658 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARCOS JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da recuperanda, para no prazo de 05 dias, 

informar o endereço para o cumprimento da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007065-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSTON PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANIEL RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006620-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MOSCHEN FLORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000431-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

GERALDO VIGOLO (REQUERIDO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003508-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LENNON DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003872-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO RODRIGUES FONTOURA NETO (EXECUTADO)

O. R. FONTOURA NETO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002170-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008128-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004178-90.2017.8.11.0003

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:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009727-81.2017.8.11.0003

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:

GESIANE BOZOKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004259-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (REQUERIDO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006182-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPHE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO(A))

JONAS HONORIO DE OLIVEIRA OAB - 503.517.101-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER RAMON GOBIS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006671-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DIEL (EXECUTADO)

JOSE CARLOS TRICHES DIEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002341-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA OAB - MS12486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FARAH (EXECUTADO)

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (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: 1005591-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEHNER E ARAUJO VEHNER LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

glaucia albuquerque brasil (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO(A))

IVO WAISBERG OAB - SP146176 (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ LEITE KYRILLOS OAB - SP329722 (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)
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TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEHIN CORREA OAB - SP122585 (ADVOGADO(A))

CLELIO MARCONDES FILHO OAB - SP66313-O (ADVOGADO(A))

DANIEL VINICIO ARANTES NETO OAB - SC18600 (ADVOGADO(A))

RUY COPPOLA JUNIOR OAB - SP165859 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN OAB - MT18449/O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO OAB - SP373756 

(ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI OAB - SP138630 

(ADVOGADO(A))

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO OAB - MG86727 (ADVOGADO(A))

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA OAB - SP144885 (ADVOGADO(A))

ANDRE ARCHETTI MAGLIO OAB - SP0125665A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO BUENO FONTE OAB - SP271952 (ADVOGADO(A))

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS OAB - MT21782/B 

(ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LORENZETTI MARQUES OAB - SP104543 (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070 (ADVOGADO(A))

NATALIA YAZBEK ORSOVAY OAB - SP345301 (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO(A))

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

DANTHE NAVARRO OAB - SP315245 (ADVOGADO(A))

JULIANA VISCONTE MARTELI OAB - SP186181 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LOESER OAB - SP120084 (ADVOGADO(A))

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO(A))

THAISA MICCOLI SILVA OAB - SP347921 (ADVOGADO(A))

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT OAB - SP292635 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725 (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650 (ADVOGADO(A))

FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA OAB - PR50586 
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(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO(A))

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

WILTON CORDEIRO GUEDES OAB - MS9282 (ADVOGADO(A))

ORLANDO SILVA NETTO OAB - SP293870 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE CARVALHO VIANNA OAB - SP333450 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

CAMILLA LEITE DUARTE OAB - GO45646 (ADVOGADO(A))

JULIANA PAULA SARTORE DONINI OAB - SP263434 (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL GODINHO PEREIRA OAB - GO23557 (ADVOGADO(A))

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO(A))

ARCIDES DE DAVID OAB - SC9821-A (ADVOGADO(A))

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ OAB - SP147084 (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS CABULON OAB - PR38226 (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO(A))

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA OAB - PR51938 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO JORGE SACHETO OAB - SP133086 (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE OAB - SP256534 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA OAB - SP286495 (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

VITOR CARVALHO LOPES OAB - RJ131298 (ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA OAB - SP285743 

(ADVOGADO(A))

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA OAB - SP389979 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

CHARLES ISIDORO GRUENBERG OAB - SP198636 (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

Itamar Dall'Agnol OAB - PR36775 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA OAB - SP182961 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO MOREIRA OAB - SP62724 (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR DECCACHE OAB - RJ46590 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO(A))

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

GIULIANO DIAS DE CARVALHO OAB - SP262650 (ADVOGADO(A))

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY OAB - MT6354/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO CHOLBI TEPEDINO OAB - SP143227 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205 (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA OAB - SP243806 (ADVOGADO(A))

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA OAB - SP216838 

(ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - SP59282-A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BRISON OAB - SP377138 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA OAB - SP315407 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003. Vistos e examinados. 01 

– DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA DE ID. 10840830. Solicitou a 

recuperanda a liberação de valores bloqueados em ações de execuções 

propostas individualmente pelos credores que listou. Instada a se 

manifestar a Administradora Judicial pugnou pelo acolhimento do pedido 

formulado, para que seja oficiado ao Juízo da 40ª Vara Cível da Comarca 

de São Paulo/SP, a fim de determinar a disposição dos valores constritos 

naquele Juízo (Id. 14031355); e assentou que os demais valores listados 

já estão à disposição do juízo recuperacional. O Ministério Público afirmou 

acompanhar a manifestação da Administradora Judicial (Id. 16714698). 

DECIDO. A competência deste juízo recuperacional para decidir sobre as 

medidas relacionadas ao controle da constrição dos ativos financeiros e 

operacionais das recuperandas já foi declarada nestes autos, sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 382 de 521



escusado novo enfrentamento do tema. Assim, já definida a competência 

retro mencionada, é inquestionável que a liberação de valores bloqueados 

em ações de execuções propostas individualmente pelos credores das 

recuperandas é medida que se impõe. Não é demais consignar que, em 

conformidade com a Lei 11.101/2005, o destino do patrimônio dos 

devedores que se encontram em processo de recuperação judicial não 

pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso do 

competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento 

da recuperanda, inviabilizando o seu restabelecimento e, no presente 

caso, o cumprimento do plano de recuperação judicial que foi aprovado 

pelos credores e homologado pelo Juízo. Nesse panorama, há que serem 

preservados os interesses de toda a coletividade de credores, de modo 

que os ativos dos devedores devem ser destinados ao pagamento 

igualitário e segundo a ordem de preferência de todos os créditos sujeitos 

à recuperação, não podendo ocorrer a quitação de um ou outro débito 

isoladamente, em prejuízo à universalidade de credores. Foi deste modo 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela vedação da prática de 

qualquer ato que possa comprometer o patrimônio da empresa em 

recuperação. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DARECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR 

SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência 

de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo 

vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da 

empresa em recuperação. 2. A jurisprudência está sedimentada no 

sentido da impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de 

execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial. 3. 

Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 128267 SP 2013/0155282-7 

(STJ) - Data de publicação: 16/10/2013). “AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. EXECUÇÃO FISCAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR, EM 

CARÁTER PROVISÓRIO AS MEDIDAS URGENTES. PRECEDENTES. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Em casos como o presente, a 2ª 

Seção desta Corte vem adotando entendimento no sentido de que não 

cabe ao Juízo Trabalhista determinar medidas constritivas do patrimônio de 

empresa recuperanda, não obstante o disposto no art. 6º , § 7º , da Lei 

11.101 /05, segundo o qual as execuções de natureza fiscal não serão 

suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. 2.- O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA AgRg no CC 130363 SP 2013/0329217-0 (STJ) - Data de 

publicação: 13/11/2013). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO 

TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO 

LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A 

ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR 

ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO 

DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de crédito 

trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido 

de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, 

caput, da Lei n.º 11.101/2005). 2. Ante a determinação de ato 

expropriatório genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado 

trabalhista para a satisfação do crédito executado, compete ao juízo 

universal exercer o controle sobre atos de constrição patrimonial. 

Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do 

juízo da recuperação judicial. (CC n. 129.720/SP, Relator para acórdão o 

Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/11/2015). Dito isto, DEFIRO O PEDIDO 

FORMULADO PELAS RECUPERANDAS EM ID. 10840830, determinando 

que seja expedido imediato ofício aos juízos listados pela mesma, para que 

providenciam a liberação dos valores bloqueados nas ações de 

execuções indicadas. Observe-se a informação da Administradora 

Judicial, referente a valores bloqueados que já teriam sido levantados (Id. 

14031355). 02 – DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA DE ID. 113361715. 

Pugnou a recuperanda pela liberação de 176.013,5 sacas de soja 

arrestadas pela 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que 

encontram-se armazenadas na Amaggi, Cargill e Bunge. Relatou, em 

apertada síntese, que aos 04/03/2016 a credora GALVANI INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ingressou com uma Ação Cautelar de 

Sequestro em face da recuperanda, onde restaram arrestados 176.013,5 

sacas de 60kg de soja; e que após o arresto as partes celebraram 

acordo, ficando o produto à disposição do juízo recuperacional. 

Argumentou que a restituição do produto é medida necessária para a 

continuidade de suas atividades empresariais. A Administradora Judicial 

manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, solicitando que a 

recuperanda, posteriormente, apresente documentos que demonstrem o 

montante em produto levantado, o valor auferido com a venda e o destino 

deste montante, que deve ser utilizado para o cumprimento do plano de 

recuperação judicial e/ou soerguimento da empresa (Id. 16454538). O 

Ministério Público afirmou acompanhar a manifestação da Administradora 

Judicial (Id. 16714698). DECIDO. O pleito das recuperandas comporta 

acolhimento, haja vista as razões já esposadas no tópico 

anterior,concernentes à competência deste juízo da recuperação judicial 

para exercer o controle da constrição dos ativos financeiros e 

operacionais das recuperandas; bem como à impossibilidade de serem 

efetivados atos de execução e constrição sobre os bens da empresa em 

recuperação judicial. Somente para arrematar cabe a consignação de 

decisão proferida recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso em processo de recuperação judicial que também tramita 

nesta vara, onde determinada a devolução de produtos arrestados para a 

empresa em recuperação judicial. Colaciono: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

N º  1 0 0 7 9 6 2 - 5 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  A G R A V A N T E S : -  C C O N D E 

SUPERMERCADOS LTDA e C REZENDE DA SILVA Agravo de Instrumento 

n. 1007962-50.2018.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Recuperação 

Judicial, indeferiu a suspensão ou exclusão de restrições em cadastros 

de inadimplentes e nos tabelionatos de protestos, quebra das travas de 

vendas com cartões de crédito/débito e devolução ou restituição de bens 

arrestados. As agravantes aduzem que o dinheiro das vendas por meio 

de cartão de crédito é essencial e por isso deve ser liberado, em 

observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 

11.101/2005). Defendem a nulidade dos negócios jurídicos que instituíram 

a garantia de cessão fiduciária de recebíveis, e pleiteiam a exclusão dos 

cadastros de inadimplentes e protestos inclusive dos avalistas, fiadores e 

coobrigados. Afirmam que depois de protocolarem o pedido de 

recuperação foram deferidas tutelas de urgência em outros processos 

para o arresto de bens e, com isso, determinado o bloqueio de valores que 

ultrapassam um milhão de reais, além de equipamentos e mercadorias das 

suas lojas, o que praticamente inviabiliza o seu funcionamento. Pugnam 

pela antecipação da tutela recursal. É o relatório. As agravantes 

ingressaram com Recuperação Judicial cujo processamento foi deferido, 

todavia não obtiveram a suspensão ou exclusão de restrições em 

cadastros de inadimplentes e nos tabelionatos de protestos, quebra das 

travas de vendas com cartões de crédito/débito e devolução ou restituição 

de bens arrestados. (...) No que se refere à devolução de bens 

arrestados antes de se deferir o processamento da recuperação (dinheiro 

em conta-corrente, equipamentos e mercadorias), importante registrar que 

as agravantes formularam o pedido em 5-6-2018. As execuções n. 

1 0 0 4 1 0 2 - 3 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  1 0 0 4 0 5 1 - 2 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  e 

1004032-15.2018.8.11.0003 foram ajuizadas respectivamente em 

6-6-2018, 4-6-2018 e 1-6-2018. O deferimento do processamento da 

recuperação se deu somente em 11-7-2018. Ao que consta, essa demora 

ocorreu porque inicialmente o juízo postergou a análise da pretensão para 

depois do estudo de viabilidade econômica das empresas. Interposto o AI 

1007414-25.2018.8.11.0000, a antecipação da tutela recursal foi 

parcialmente deferida para afastar a necessidade de realização de perícia 

prévia ou estudo de viabilidade, devendo a análise o pedido de 

recuperação judicial ater-se às exigências contidas no art. 51 da Lei 

11.101/2005. Nesse ínterim ocorreram os arrestos/penhora. Conclui-se, 

dessa forma, em análise sumária, que o longo tempo para a concessão do 

processamento deu por culpa do Judiciário. Evidente que isso acarretou 

grande prejuízo à agravada. E é indiscutível que os bens 

arrestados/penhorados são fundamentais à continuidade das empresas, 

já que se trata de mercadorias que estavam à venda, maquinários, 

gôndolas, prateleiras, balcões refrigerados e bloqueio on-line em contas 

bancárias. Por fim, vale ressaltar que a matéria será aprofundada no 

momento do exame do mérito. Pelo exposto, defiro em parte a antecipação 

da tutela recursal para determinar a devolução das mercadorias e 

equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores 

bloqueados em conta bancária, via on-line. Ficam excluídos desse 

decisum as quantias referentes as vendas com cartão de crédito. 
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Comunique-se à juíza da causa. Após, vista à Procuradoria-Geral de 

Justiça. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho 

Relator”. Forte em tais aduções, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA 

RECUPERANDA EM ID. 13361715, determinando a expedição de alvará 

com ordem expressa para que as empresas responsáveis pelo 

armazenamento do produto sequestrado (AMAGGI, CARGILL e BUNGE) 

procedam com a imediata restituição dos produtos e valores que estiverem 

em seu poder à recuperanda. Acolho o pedido da Administradora Judicial, 

determinando a intimação da recuperanda para que, no prazo de 30 dias, 

carreie aos autos os documentos hábeis a demonstrar o montante em 

produto levantado, o valor auferido com a venda e o destino deste 

montante. 03 – DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA DE ID. 14644889. 

Peticionou a recuperanda pela expedição de ofício à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso, para que seja registrada a 27ª alteração do 

contrato social da recuperanda, bem como autorizado o registro de 

futuras alterações dos contratos sociais das recuperandas que versem 

sobre situações expressamente autorizadas no plano de recuperação 

judicial homologado; e a expedição de oficio à Junta Comercial do Estado 

de Goiás, para que seja registrada a 27ª alteração do contrato social da 

recuperanda, com a baixa da filial localizada em Rio Verde/GO. A 

Administradora Judicial manifestou-se favorável ao encerramento das 

filiais (Id. 16454538). O Ministério Público afirmou acompanhar a 

manifestação da Administradora Judicial (Id. 16714698). DECIDO. Pois 

bem. Como cediço, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica. Nesse interim, para o alcance dos objetivos precípuos do 

processo recuperatório, há permissivo legal no sentido de que as 

empresas recuperandas podem lançar mão de todas as medidas 

pertinentes atinentes ao seu soerguimento, principalmente quando 

inseridas no plano de recuperação judicial a ser apresentado aos 

credores. No presente caso, temos que o encerramento de filiais constou 

do plano de recuperação judicial que foi levado à votação na Assembleia 

Geral de Credores, e restou aprovado por maioria, tendo sido homologado 

pelo juízo recuperacional. Destarte, inexistem óbices para o acolhimento 

do pedido formulado pela recuperanda, haja vista que a questão foi tema 

do conclave e contou com a aprovação do colegiado de credores. Assim 

DEFIRO OS PEDIDOS FORMULADOS PELA RECUPERANDA DE ID. 

14644889, determinando: a) A expedição de ofício à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso, para que seja registrada a 27ª alteração do 

contrato social da recuperanda; e b) A expedição de oficio à Junta 

Comercial do Estado de Goiás, para que seja registrada a 27ª alteração do 

contrato social da recuperanda, com a baixa da filial localizada em Rio 

Verde/GO. Defiro o requerimento da Administradora Judicial, determinando 

a intimação da recuperanda para que, no prazo de 30 dias, apresente nos 

autos os protocolos da alteração e encerramento ora deferidas. 04 – DA 

PETIÇÃO DA RECUPERANDA (Id. 15249601). Requereu a recuperanda 

autorização para a oneração de bens de sua titularidade, com o intuito de 

serem utilizados como garantia de empréstimo que pretendem contratar 

com investidor interessado. Aduziu que a tomada do referido empréstimo 

se faz imprescindível para a obtenção de recursos a serem aplicados em 

seu capital de giro, visando o fiel cumprimento das obrigações assumidas 

no plano de recuperaçao judicial homologado. Instada a se manifestar, a 

administradora judicial afirmou que “se manifesta de modo favorável a 

tomada de crédito pretendido, desde que seja averbado em cada uma das 

matrículas imobiliárias abaixo listadas, o status de ‘Empresa em 

Recuperação Judicial”, acrescido dos dados processuais desse Feito”; 

apresentou a relação das matrículas dos imóveis que consubstanciarão a 

dita operação de crédito; e condicionou o deferimento do pleito à 

prestação de contas por parte da recuperanda, acerca da devida 

aplicação do recurso pretendido (Id. 16454538). O Ministério Público não 

se opôs ao acolhimento do pedido, enfatizando que acompanha o parecer 

da Administradora Judicial, que está pautado em análise técnica realizada 

por consultor financeiro. DECIDO. De pronto há que se ter em conta que o 

artigo 66 da Lei 11.101/2005 dispõe que a recuperanda não poderá onerar 

bens do seu ativo permanente, salvo autorização judicial. Veja-se: Art. 66. 

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não 

poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo 

evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com 

exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação 

judicial. Neste cenário, o pedido de autorização para a oneração de bens 

do ativo permanente da recuperanda somente poderá comportar 

acolhimento se reconhecida a evidente situação de utilidade mencionada 

pelo dispositivo legal supra transcrito. No presente caso, a recuperanda 

aduz com afinco que a tomada do empréstimo que reclama a oneração de 

seus bens é medida indispensável para o soerguimento empresarial e 

cumprimento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial 

homologado. Aduz, nessa vertente, que a celebração do dito negócio 

permitirá o angariamento de recursos que serão aplicados em capital de 

giro, gerando os lucros necessários para a quitação dos débitos mantidos 

com os credores. A Administradora Judicial, profissional que realiza um 

acompanhamento presencial e diuturno do desenvolvimento das atividades 

da recuperanda, atestou a legalidade da operação de captação de 

recursos e a necessidade de capital de giro para a operacionalização das 

atividades da recuperanda. Frente a esta situação, resta estampada nos 

autos a possibilidade do deferimento do pedido formulado pela 

recuperanda, com a concessão de autorização para que a recuperanda 

possa onerar os bens necessários para a tomada do noticiado 

empréstimo. Não se pode olvidar que a Lei nº 11.101, de 2005, que regula 

a recuperação judicial e falência das empresas, foi criada com o intuito de 

preservar as sociedades empresárias economicamente viáveis que 

passam por momentânea dificuldade financeira. A fim de cumprir seu 

princípio regente, ao longo de seu texto está elencada uma série de meios 

pelos quais a empresa em recuperação judicial pode se valer para 

concretizar seu efetivo soerguimento. Isso ocorre por meio do aumento de 

recursos financeiros no curto prazo, concessão de prazos e condições 

especiais para pagamentos das obrigações vencidas ou vincendas, 

trespasse ou arrendamento de estabelecimento, redução salarial, 

compensação de horários e redução da jornada, dação em pagamento ou 

novação de dívidas do passivo, equalização dos encargos financeiros 

relativos a débitos de qualquer natureza, emissão de valores mobiliários, 

oneração e até mesmo venda parcial dos bens (o que se aplica ao 

momento processual em voga). Prudente, pois, permitir-se que a 

recuperanda possa onerar seus bens em celebração de negócio que lhe 

proporcionará recursos para o aceleramento da obtenção de renda para o 

cumprimento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial 

e, consequentemente, o soerguimento empresarial. Valioso anotar que, 

como se infere da realidade fática que permeia os processos de 

recuperação judicial da atualidade, a autorização para a oneração de bens 

do ativo permanente das recuperandas tem sido medida recorrente, 

podendo serem visualizadas situações em que inclusive a venda de ativos 

tem restado autorizada. Ilustro: “Para conseguir recursos, a venda de 

ativos tem se mostrado uma excelente solução. Não tem sido fácil para 

empresas em recuperação judicial adquirir crédito ou financiamentos junto 

ao mercado financeiro. Neste cenário de crise mundial, com reflexos nas 

indústrias do nosso país, obter crédito nos bancos e factorings tem sido 

tarefa árdua até mesmo para empresas com boa saúde financeira. Para 

empresas em recuperação, o caminho é ainda mais penoso. (...) O que 

temos visto é que esta modalidade de alienação de ativos, após o plano 

aprovado, tem ocorrido com maior frequência do que os financiamentos. 

Ao se apresentar o plano de recuperação, presume-se, inicialmente, que a 

proposta ali formulada levará a empresa a atingir os seus objetivos de 

soerguimento. A experiência mostra, porém, que os cenários econômicos 

e políticos se alteram substancialmente no curso de um processo de 

r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l . ” . 

(https://alfonsin.com.br/venda-judicial-de-ativos-na-recuperao/). Nestes 

termos, considerando que a Administradora Judicial da recuperanda 

atestou a legalidade da operação de captação de recursos e a 

necessidade de capital de giro para a operacionalização das atividades da 

recuperanda; que o órgão ministerial, fiscal da lei e dos interesses da 

coletividade de credores, não se opôs ao acolhimento do pedido 

formulado; e, ainda, por ter restado evidenciado nos autos que a medida 

solicitada é de reconhecida utilidade para o cumprimento do plano de 

recuperação judicial homologado e a preservação da empresa 

recuperanda, imperiosa a concessão da autorização pleiteada. Deste 

modo, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA RECUPERANDA EM ID. 

14644889, autorizando que os bens de propriedade da mesma (indicados 

na mencionada petição) possam ser onerados em garantia do empréstimo 

a ser contraído. Acolho a solicitação da Administradora Judicial, 

determinando que seja averbado em cada uma das matrículas imobiliárias 

que a mesma indicou no Id. 16454538, o status de ‘Empresa em 

Recuperação Judicial”, acrescido dos dados processuais desse Feito; e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 384 de 521



que se proceda com a intimação da recuperanda para que, no prazo de 30 

dias, preste contas da devida aplicação dos recursos levantados. 05 – DA 

PETIÇÃO DO CREDOR AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (Id. 14853336). 

Informa o credor AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA que o SEU crédito 

não foi pago como previsto no plano de recuperação judicial homologado, 

e pugna pela intimação da recuperanda para manifestação. Intimada, a 

recuperanda asseverou que o pagamento já foi realizado (Id. 16412690). 

Isto posto, entendo suprido o pedido formulado pelo credor. 06 – DA 

PETIÇÃO DO SÓCIO LEANDRO MOTTA DA SILVA (Id. 14966179) 

Manifestou-se o Sr. Leandro Motta da Silva, através de seu causídico, 

afirmando que é sócio de uma das empresas do grupo recuperando, e que 

não está sendo convidado a participar das negociações empresariais. 

Requereu, assim, que o juízo determine que todas as negociações 

envolvendo a AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA ocorram com a sua 

participação; que a Administradora Judicial seja intimada a lhe dar acesso 

a todos os contratos firmados entre o grupo recuperando e seus 

credores; e que o fato seja noticiado ao Ministério Público. A recuperanda 

foi intimada para se manifestar sobre as questões aventadas pelo sócio, e 

esclareceu que a FMC é credora das recuperandas BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA LTDA e BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, de 

forma que a não participação do representante da recuperanda 

AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA não altera a relação de devedora da 

mesma (Id. 16412690). A Administradora Judicial assentou que o pedido 

formulado pelo sócio não comporta acolhimento, uma vez que a questão 

deve ser dirimida dentro da própria empresa da qual o mesmo faz parte 

(Id. 16454538). De fato, verifica-se que os eventuais impasses travados 

entre os administradores das empresas do grupo recuperando não são 

questões de solução afeta ao Poder Judiciário ou que digam respeito à 

condução do processo de recuperação judicial. Disto isto, deixo de 

apreciar os pedidos contidos na petição de Id. 14966179, assentando que 

as pretensões do requerente devem ser intentadas mediante composição 

interna junto à empresa da qual participa; ou , ainda, em ação judicial 

própria. 07 – DA PETIÇÃO DO CREDOR BANCO VOTORANTIM (Id. 

15461288) Afirma o credor Banco Votorantim que move uma ação de 

execução contra a recuperanda BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, 

onde figuram como avalistas as pessoas físicas de Nelson Vígolo e 

Geraldo Vígolo, e o terceiros garantidores Regina Célia Logrado Zaher e 

Ali Khalil Zaher; que na referida ação foram penhorados bens que não são 

de propriedade das recuperandas e, por isso, não devem ser declarados 

como essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial do grupo 

recuperando. Solicitou, pois, o reconhecimento da não essencialidade. A 

Administradora Judicial foi intimada para se manifestar, e requereu a 

prévia oitiva da recuperanda (Id. 16454538). Isto posto, DETERMINO a 

intimação da recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da petição do CREDOR BANCO VOTORANTIM (Id. 

15461288. Após, prossiga-se no cumprimento da determinação contida no 

item “d” da decisão judicial de Id. 16039558. 08 – DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DO CREDOR BANCO DO BRASIL (Id. 16480553). O credor 

Banco do Brasil apresentou recurso de embargos de declaração em face 

da decisão que declarou a perda de objeto dos embargos de declaração 

que o mesmo havia apresentado em face da decisão que homologou o 

plano de recuperação judicial. Defendeu, em breve resumo, que a decisão 

embargada é omissa, por não ter apreciado o mérito dos embargos de 

declaração anteriormente apresentados; e que a questão aventada no seu 

recurso não foi enfrentada pela Instância Superior, tratando-se de não 

sujeição do seu crédito aos efeitos da recuperação judicial e não 

homologação da previsão que determina a suspensão/extinção das ações 

e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários e 

coobrigados em geral. DECIDO. Verifica-se do recurso apresentado que o 

embargante, sob a invocação da existência de vício na decisão, pretende, 

na verdade, a mudança do que restou decidido. No entanto, nos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis apenas para sanar reais obscuridade ou contradição ou, ainda, 

para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o 

juízo deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu na espécie. Inexiste 

na decisão atacada qualquer vício, sendo que o embargante pretende 

diretamente a rediscussão da matéria e conseguinte modificação do 

entendimento exposto na decisão, o que não é possível de ocorrer pela 

via escolhida. Nesse sentido a orientação jurisprudencial: “RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CONTRADIÇÃO – PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO EM 

CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.194/1974 – CONTRADIÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA – EMBARGOS REJEITADOS. O recurso de embargos de 

declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não 

encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.” (ED 136925/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DE CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – 

REDISCUSSÃO DOS FATOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo 

obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), 

merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente 

para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.” (ED 

124380/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). 

Evidencia-se, nesse ponto, a rediscussão de matéria já examinada, o que 

não é permitido nos Embargos de Declaração. Essa é a lição de Sérgio 

Pinto Martins: “Os embargos de declaração vêm apenas corrigir certos 

aspectos da sentença, mas não a reformulá-la ou modificar seu conteúdo, 

nem devolvem o conhecimento da matéria versada no processo. (...) Não 

visam os embargos declaratórios a alterar o julgado. Trata-se apenas de 

meio de correção e integração, de um aperfeiçoamento da sentença, sem 

possibilidade de alterar o seu conteúdo, porém não para retratação. O juiz 

não vai redecidir, mas vai tornar a se exprimir sobre algo que não ficou 

claro.” (Direito Processual do Trabalho. Atlas, São Paulo: 2000, pág. 419). 

Em caso semelhante, o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidiu: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos 

dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente 

fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, 

IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). 3. A análise de 

suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível 

nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela 

Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo 

Superior Tribunal de Justiça.” (ED 138899/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018). Há que se esclarecer, mais 

uma vez, que a discussão afeta a suspensão/extinção das ações e 

execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários e coobrigados 

em geral é matéria que já foi apreciada e deliberada pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso por ocasião do julgamento dos 

vários Recursos de Agravo de Instrumentos que foram propostos em face 

da decisão que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a 

recuperação judicial à devedora. De outra banda, a não sujeição de 

crédito aos efeitos da recuperação judicial é questão que só comporta 

enfrentamento em sede de impugnação de crédito. Diante disso e por mais 

que se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, 

não se visualiza o vício alegado. Com essas considerações, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de fls. 1051/1055. 

DETERMINAÇÕES: 1 - DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELAS 

RECUPERANDAS EM ID. 10840830, determinando que seja expedido 

imediato ofício aos juízos listados pela mesma, para que providenciam a 

liberação dos valores bloqueados nas ações de execuções indicadas 

(Observe-se a informação da Administradora Judicial, referente a valores 

bloqueados que já teriam sido levantados - Id. 14031355); 2 - DEFIRO O 

PEDIDO FORMULADO PELA RECUPERANDA EM ID. 13361715, 

determinando a expedição de alvará com ordem expressa para que as 

empresas responsáveis pelo armazenamento do produto sequestrado 

(AMAGGI, CARGILL e BUNGE) procedam com a imediata restituição dos 

produtos e valores que estiverem em seu poder à recuperanda; 2. 1 – 

Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 30 dias, carreie aos autos 

os documentos hábeis a demonstrar o montante em produto levantado, o 

valor auferido com a venda e o destino deste montante. 3 - DEFIRO OS 

PEDIDOS FORMULADOS PELA RECUPERANDA DE ID. 14644889, 

determinando: 3.1 - A expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso, para que seja registrada a 27ª alteração do contrato social 

da recuperanda; 3. 2 - A expedição de oficio à Junta Comercial do Estado 

de Goiás, para que seja registrada a 27ª alteração do contrato social da 

recuperanda, com a baixa da filial localizada em Rio Verde/GO; 3.3 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 385 de 521



Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 30 dias, apresente nos 

autos os protocolos da alteração e encerramento ora deferidas; 4 - 

DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA RECUPERANDA EM ID. 14644889, 

autorizando que os bens de propriedade da mesma (indicados na 

mencionada petição) possam ser onerados em garantia do empréstimo a 

ser contraído; 4.1 – Oficie-se aos CRIs competentes, para que seja 

procedida a averbação solicitada pela Administradora Judicial: em cada 

uma das matrículas imobiliárias que a mesma indicou no Id. 16454538, o 

status de ‘Empresa em Recuperação Judicial”, acrescido dos dados 

processuais desse Feito; 4.2 – Intime-se a recuperanda para que, no 

prazo de 30 dias, preste contas da devida aplicação dos recursos 

levantados; 5 – Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da petição do CREDOR BANCO VOTORANTIM 

(Id. 15461288. 5.1 - Após, prossiga-se no cumprimento da determinação 

contida no item “d” da decisão judicial de Id. 16039558. 5 – Intimem-se a 

todos da presente decisão, cientificando-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002178-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ PRETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES (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: 1000758-14.2016.8.11.0003

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:

HAISLAN SILVA DATTORRE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815291 Nr: 1320-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados

Intime-se o Administrador Judicial para que reelabore os cálculos do 

crédito da impugnante, nos termos da decisão que aportou às fls.410/413 

dos autos, procedendo à retificação da lista de Credores.

No mais, após o cumprimento de todas as providências necessárias, 

arquive-se o autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 902268 Nr: 6048-56.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR MARTINS SANTEIRO - 

OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos, referente a 

crédito trabalhista.

 A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular, com as 

manifestações dos impugnados, do administrador judicial e do Ministério 

Público.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante FABIO GOMES DA SILVA o valor de R$33.382,13 constante 

da certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista, de fls. 15/16.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413508 Nr: 9215-33.2008.811.0003

 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: ALDPPJ, ALYSON LEMES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - 

OAB:17.935/GO, GLAUCO GOES DE GUITTI - OAB:MS/10.320

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração e, no 

mais, determino que se aguarde o julgamento do mérito do RAI 

1007428-09.2018, que determinou liminarmente a suspensão da decisão 

que homologou o laudo pericial. Após, conclusos. Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799444 Nr: 14114-30.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIZA SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 
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advogado Dr. Welder Felizarti Lopes, OAB-MT 25.390/O, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 29/11/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443888 Nr: 12557-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: DUARTE & ALENCAR LTDA-ME, DYEGO RODRIGO 

BARBOSA DUARTE, MARCELO DA SILVA LIMA, DARLENE PEREIRA DE 

ALENCAR, BRADESCO LEASING S/A, ENERGISA MATO GROSSO- 

DISTRIBUIDORA S.A, BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, JULIANA 

FALCI MENDES - OAB:223768/SP, MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação na pessoa do Dr. Marcelo da Silva Lima, OAB/MT 4.272, para 

que, no prazo legal, retire os Autos de Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783315 Nr: 7523-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO TURIM RESIDENCE, CLEUNICE FATIMA CECON 

ORSOLIN, MTM CONSTRUCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR ALEXANDRE DE SOUZA, EDIFICIO 

TURIM RESIDENCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA NEVES 

VILELA PIRES - OAB:14262/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT, FERNANDA NEVES VILELA PIRES 

- OAB:14262/MT

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725071 Nr: 6034-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVALEI VEICULOS LTDA - ME, DERVALEI 

HERNANDES DA SILVEIRA, LUCIANA APARECIDA MOLATO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428912 Nr: 11014-77.2009.811.0003

 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: OSVANIR UMBELINO DUARTE, CLEIDE APARECIDA 

CASTREQUINI DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIRA CHABATURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA 

SABOIA - OAB:MT/6141

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR/IMPUGNAR A DEFESA POR NEGATIVA GERAL DE FOLHAS 

RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711826 Nr: 6857-56.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

MARCELO HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM 

SIQUEIRA, BENO HISTER, FRED MILHOMEM SIQUEIRA, MARCIO HISTER, 

JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR/IMPUGNAR A DEFESA POR NEGATIVA GERAL DE FOLHAS 

RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730769 Nr: 11323-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIONIR FERREIRA AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR/IMPUGNAR A DEFESA POR NEGATIVA GERAL DE FOLHAS 

RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725127 Nr: 6087-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733364 Nr: 13383-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PACHECO CLAUDIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715960 Nr: 11303-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDETIZADORA GR LTDA - ME, ROBSON DE 

SOUZA CAMPOS, GENILDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE FOLHAS 

RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708045 Nr: 2877-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON GOMES DE MACEDO, CICERO FELIX 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISYS CARVALHO ALVES - 

OAB:OAB/16661

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE 

FOLHAS RETRO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013508-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PAULA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013508-77.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIA PAULA DA CRUZ REQUERIDO: ANTONIA MARTINS 

DA CRUZ Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000400-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

JORDI COMERCIAL DAS TINTAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000400-49.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME TERCEIRO INTERESSADO: 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - 

ME, ITAU UNIBANCO S/A, GRAMARCA VEICULOS LTDA, CAROLINA 

VEICULOS LTDA, KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, BANCO DO 

BRASIL S.A, DISVECO LTDA, JORDI COMERCIAL DAS TINTAS LTDA - EPP 

Vistos e examinados. Cuida-se de petição apresentada pela recuperanda 

(Id. 17043093), onde noticia que o seu plano de recuperação judicial foi 

homologado pelo juízo e referida decisão transitou em julgado sem a 

interposição de recursos; e que há cláusula no plano que prevê a 

supressão de garantias, com a consequente liberação de todas as 

garantias pessoais, inclusive avais prestados antes do ajuizamento do 

pedido de recuperação judicial. Salienta que, inobstante tal previsão, o 

credor SICREDI SUL MT interpôs duas execuções hipotecárias em face da 

recuperanda, com lastro em cédulas de crédito bancário que foram 

novadas na recuperação judicial, e cuja garantia liberada trata-se da sede 

da empresa recuperanda, objetivando a expropriação do bem. Ressalta 

que, na Ação de Execução 1004907-19.2017, em trâmite na Primeira Vara 

Cível desta comarca, já foi ordenada a alienação do imóvel, que é sede da 

empresa recuperanda e que constou da supressão de garantia do plano 

de recuperação judicial que foi homologado. Requereu, assim, a 

determinação para a suspensão dos atos de expropriação do imóvel de 

matrícula 22.256 do CRI local, ordenados nos autos da Ação de Execução 

1004907-19.2017, em trâmite na Primeira Vara Cível desta comarca. 

DECIDO. Pois bem. Inicialmente cumpre destacar que este juízo já se 

declarou competente para decidir acerca das questões em que estejam 

envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação. É que, em 

conformidade com a Lei 11.101/2005, o destino do patrimônio dos 

devedores que se encontram em processo de recuperação judicial não 

pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso do 

competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento 

da recuperanda, inviabilizando o seu restabelecimento. Nesse panorama, 

há que serem preservados os interesses de toda a coletividade de 

credores, de modo que os ativos dos devedores devem ser destinados ao 

pagamento igualitário e segundo a ordem de preferência de todos os 

créditos sujeitos à recuperação, não podendo ocorrer a quitação de um ou 

outro débito isoladamente, em prejuízo à universalidade de credores. Foi 

deste modo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no caso de 

deferimento da recuperação judicial, a competência de outros juízos se 

limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de 

qualquer ato que possa comprometer o patrimônio da empresa em 

recuperação. Nesse sentido é vasta a jurisprudência: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE 
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REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. As decisões 

provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, atingem e, por 

consequência, têm o condão de alterar o plano de recuperação da 

empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em razão do princípio 

maior da preservação da empresa. 2. A matéria versada no presente 

conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça que, em hipóteses 

similares, reconhece a competência do Juízo universal para julgar as 

causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em 

recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, 

pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de recuperação 

judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso 

daquele competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o 

funcionamento da empresa, inviabilizando o seu restabelecimento. 3. O 

artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que "a decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário", preserva a universalidade do juízo que processa a falência ou a 

recuperação judicial e gera consequente atração para o juízo universal de 

todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa em 

recuperação. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 137301 RJ 

2014/0318676-7 (STJ) - Data de publicação: 19/05/2015). Ante tal, é 

inquestionável a competência desse juízo da recuperação judicial para 

decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros 

e operacionais das recuperandas, inclusive atinentes aos atos de 

execução relativos a fatos anteriores ao deferimento da recuperação 

judicial, que devem se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar o 

soerguimento empresarial. Ilustro: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N.11.101/05). AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRÉDITO 

APURADO. HABILITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E PAGAMENTOS DE 

CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Com a edição da Lei n. 11.101/05, respeitadas 

as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o 

respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como 

alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos 

apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que 

tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do 

montante devido, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a 

correspondente habilitação, sob pena de violação dos princípios da 

indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao comando 

prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro (RJ)”. (CC 90.160/RJ, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, DJe 05/06/2009). “Juízo competente para o prosseguimento 

de execução trabalhista na hipótese de executada em regime de 

recuperação judicial. Repercussão de decisão proferida em Conflito 

Positivo de Competência. Segundo decisão proferida Pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a controvérsia suscitada pelo executado encontra-se 

sedimentada no âmbito da Segunda Seção do STJ, no sentido de que o 

Juízo onde se processa a recuperação judicial, "ainda que ultrapassado o 

prazo legal de suspensão constante do parágrafo 4º do art. 6º , da Lei nº 

11.101 /2005", é o competente para julgar as causas em que estejam 

envolvidos interesses e bens da recuperanda, "inclusive para o 

prosseguimento dos atos de execução, relativa a fatos anteriores ao 

deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao 

plano, sob pena de inviabilizar o soerguimento da empresa". Diante da 

decisão proferida, mostra-se acertada o entendimento do juízo "a quo" 

quanto à liberação das penhoras em créditos bancários, em favor do juízo 

de recuperação judicial, pois, na hipótese, a decisão da Corte Superior 

prejudicou a análise do caráter privilegiado do crédito trabalhista em 

confronto com o caráter social da recuperação judicial ou mesmo o direito 

ao prosseguimento das execuções individuais após o decurso do prazo 

de suspensão de 180 dias previsto no art. 6º da Lei n. 11.101 /2005” 

(TRT-2 - AGRAVO DE PETICAO AP 01647004620075020202 SP 

01647004620075020202 A20 (TRT-2) - Data de publicação: 07/02/2014). 

Assim, diante da notícia da ordem para a alienação judicial do imóvel onde 

funciona a sede da empresa em recuperação judicial, é imperioso que se 

defira o pedido formulado em Id. 17043093. Trata-se de medida vinculada 

ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor 

desfrutar de maior tranquilidade para o cumprimento do seu plano de 

recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de 

reorganização empresarial. Desse modo, são realmente incompatíveis com 

a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos 

judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência 

das empresas devedoras. E a jurisprudência do STJ se revela firme no 

sentido de que a competência para o pagamento dos débitos de sociedade 

empresária no transcurso de processo de recuperação é do juízo em que 

se tramita o pedido recuperacional, evitando-se um esvaziamento dos 

propósitos do instituto e homenageando-se os princípios informadores da 

recuperação, bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05. Veja-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, DJe de 

31/05/2017). Destaque-se que, mesmo sendo o caso de crédito 

preferencial (derivado de relação de trabalho) ou extraconcurso (fiscal), a 

jurisprudência é forte em vedar a prática de atos constritivos por outros 

juízos, senão o recuperacional: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO 

TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO 

LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A 

ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR 

ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO 

DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de crédito 

trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido 

de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, 

caput, da Lei n.º 11.101/2005). 2. Ante a determinação de ato 

expropriatório genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado 

trabalhista para a satisfação do crédito executado, compete ao juízo 

universal exercer o controle sobre atos de constrição patrimonial. 

Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do 

juízo da recuperação judicial. (CC n. 129.720/SP, Relator para acórdão o 

Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/11/2015). “AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. EXECUÇÃO FISCAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR, EM 

CARÁTER PROVISÓRIO AS MEDIDAS URGENTES. PRECEDENTES. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Em casos como o presente, a 2ª 

Seção desta Corte vem adotando entendimento no sentido de que não 

cabe ao Juízo Trabalhista determinar medidas constritivas do patrimônio de 

empresa recuperanda, não obstante o disposto no art. 6º , § 7º , da Lei 

11.101 /05, segundo o qual as execuções de natureza fiscal não serão 

suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. 2.- O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA AgRg no CC 130363 SP 2013/0329217-0 (STJ) - Data de 
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publicação: 13/11/2013). No mais, de suma valia frisar que o imóvel em 

voga é a sede da empresa em recuperação judicial, sendo essencial para 

o desenvolvimento das suas atividades. E, nesse contexto, a proibição de 

retirada dos bens de capital essenciais às atividades empresariais das 

recuperandas é ato imprescindível para o respeito ao princípio máximo da 

preservação da empresa. Destarte, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal de 180 

dias. No caso dos autos, é nítido que o pedido da recuperanda comporta 

acolhimento, principalmente porque o seu plano de recuperação judicial 

contém cláusulas de supressão de garantias, tendo sido assim 

homologado, e cuja homologação não foi alvo de qualquer recurso. Assim, 

é evidente que, se o imóvel onde funciona a sede da empresa for retirado 

da sua posse, o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado 

poderá ser drasticamente afetado, na medida em que o desenvolvimento 

das suas atividades empresariais e o angariamento de lucros estará 

comprometido, com inegável diminuição. Justifica-se, pois, a manutenção 

da recuperanda na posse do imóvel onde funciona a sua sede 

empresarial, a fim de que seja assegurado o cumprimento do plano de 

recuperação judicial aprovado e homenageado o princípio da preservação 

da empresa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela 

recuperanda, na petição de Id. 17043093 e DETERMINO a imediata 

suspensão dos atos constritivos e expropriatórios do imóvel de matrícula 

22.256 do CRI local, ordenados nos autos da Ação de Execução 

1004907-19.2017, em trâmite na Primeira Vara Cível desta comarca. 

Oficie-se ao juízo da execução mencionada, com cópia da presente 

decisão. Intimem-se a todos desta decisão. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002724-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. D. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002724-41.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando os 

autos com vagar, nota-se que a parte executada apresentou recibo de 

pagamento, contudo este não afasta sua obrigação alimentar, mormente 

porque o pagamento parcial do débito não obsta o prosseguimento da 

executio, razão pela qual rejeito as alegações apresentadas no ID: 

13311984. 2. Cediço que a pessoa que é incapaz de poder prover o seu 

sustento com o próprio labor não pode ser deixado à própria sorte. 3. 

Nesse diapasão, o direito não descura o fato da vinculação da pessoa ao 

seu próprio organismo familiar, impondo, então, aos parentes do 

necessitado, ou pessoa a ela ligada por um elo civil/afetivo, o dever de 

promover-lhe as condições mínimas de sobrevivência, não como favor ou 

generosidade, mas como obrigação judicialmente exigível. 4. O dever de 

prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que 

deve existir naturalmente entre os membros da família e parentes. Há um 

dever legal de mútuo auxílio familiar, transformado em norma, ou 

mandamento jurídico pelo legislador civilista. Originariamente, nada mais 

era do que um dever moral, um comprometimento ético, que no direito 

romano se expressava pela equidade, chamado de officium pietatis, ou 

caritas. 5. Todavia, as razões que obrigam a sustentar os parentes, a 

prole e a dar assistência ao cônjuge transpassam as justificativas morais 

ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata 

na pessoa a inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, 

sobretudo quando quem necessita se trata de um familiar ou, 

principalmente, de um filho ainda menor. 6. Neste atual cenário econômico 

capitalista, onde há incidência de crises periódicas, a família e seus 

integrantes naturalmente necessitam de auxílio, em especial os enfermos, 

idoso, as crianças e os adolescentes que, a priori, não possuem meios 

próprios para prover o seu sustento, sendo que além da inerente função 

assistencialista, a família provê o sustento, educação, lazer e cultura de 

seus membros compatíveis com a sua condição econômica. 7. Insta 

consignar que a verba alimentar tem caráter vital para as manutenções 

básicas do necessitado, sendo imperioso que as prestações sejam 

realizadas corretamente, sob pena de se impor ao credor, que na maioria 

das vezes possui tenra idade e não pode prover o próprio sustento, uma 

situação degradável. 8. Sobre o tema, anoto as considerações de Fredie 

Didier Júnior (Curso de direito processual civil. 5ª ed., v. 5. Salvador: 

Juspodivm, 2013, p. 715): “(...) o alimento, em sentido amplo, abrange todo 

o necessário ao sustento, morada, vestuário, saúde e educação do ser 

humano. Atualmente, costuma-se acrescentar a este rol o lazer, 

considerado essencial para o desenvolvimento sadio e equilibrado de todo 

indivíduo.” 9. Ressai dos autos que o pagamento efetuado pela parte 

executada foi apenas parcial, pelo que, determino a remessa dos autos, 

com urgência, ao contador judicial para apuração, de forma discriminada, 

dos valores devidos relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à 

propositura da ação; b) os que venceram no curso do processo; e c) 

somatório dos itens anteriores. 10. Com o resultado do cálculo, 

abatendo-se o valor já quitado pelo executado (ID: 13311984), em razão 

da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte exequente 

intime-se o devedor a efetuar o pagamento integral do débito exequendo, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de lhe ser decretada 

imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 11. 

Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007093-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. (RÉU)

M. D. F. B. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007093-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de pedido incidental 

de ‘Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Incidental’ manejada por S. L. 

R. S., almejando a suspensão da ação de DPVAT em trâmite perante a 4ª 

Vara Cível desta Comarca, assim como dos autos de Alvará concernente 

ao consórcio Honda em trâmite neste juízo especializado (ID 16820813). 

Aduz a parte autora que os sucessores do falecido e ora demandados 

tem atuado estranhamente em relação a sua pessoa, porquanto tentam 

receber judicialmente os valores referentes ao consórcio adquirido pelo 

falecido junto à Honda, assim como o Seguro de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), 

omitindo a sua existência em ambos os pleitos. Pois bem, malgrado a 

pendência do julgamento da presente ação de reconhecimento de união 

estável ‘post mortem’ e, a palidez dos elementos de convicção capazes de 

confirmar a existência da convivência ‘more uxorio’, que será objeto da 

fase cognitiva, em sendo reconhecida a convivência marital pretendida, a 

requerente será meeira dos bens amealhados na constância da união 

estável e herdeira dos bens particulares do falecido, concorrendo com os 

demais herdeiros. Deveras, ressai evidente a legitimação da autora que 

pleiteia o deferimento da medida, pois aparenta ser titular de interesse 

relativo a um direito que poderá ser declarado na presente ação. 

Outrossim, resta patente o intento da demandante na conservação dos 

valores vinculados ao feito de natureza cível, em tese, em razão de sua 

meação, evitando-se assim eventual dissipação da quantia. Para 

hipóteses, como esta, o legislador editou o art. 297, do Código de 

Processo Civil, mecanismo colocado à disposição do juiz para preservar 

direitos e bens, ficando ao seu critério a adoção da medida que considerar 

mais adequada ao caso, que, na espécie, deve se limitar à constrição de 

metade dos valores eventualmente atribuídos aos sucessores do falecido 

R. B. F., nos autos em tramitação perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, 
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sob nº. 1008016-41.2017.8.11.0003, preservando-se desta forma os 

direitos da requerente que poderão ser declarados na presente ação. 

Assim, não obstante o pedido de suspensão processual das ações 

epigrafadas no r. petitório, entendo pertinente, in casu, a reserva de 

quinhão, ante ao fundado receio da requerente de que, em caso de ser 

reconhecida como companheira do falecido, a cota-parte a que fará jus já 

esteja dissipada entre os herdeiros, dificultando-se, posteriormente, a 

recuperação dos bens sobre os quais sustenta ter lídimo direito. Dito isto, 

com fulcro no poder geral de cautela conferido pelo art. 297 do CPC, 

determino que se proceda a reserva dos valores para garantir a quota 

parte da suposta companheira perante os autos da ação de DPVAT em 

tramitação perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, sob nº. 

1008016-41.2017.8.11.0003, assim como a sustação da entrega do alvará 

c o n f e r i d o  a o s  o r a  r e q u e r i d o s  n a  a ç ã o  s o b  n º . 

1002295-74.2018.8.11.0003, junto esta especializada, em conformidade 

com o previsto no art. 792 do Código Civil c/c art. 4º, da Lei 6.194/74. 

Nesta senda, defiro em parte o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada formulado derradeiramente pela parte autora. Oficie-se ao 

Juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca, SOLICITANDO-SE o bloqueio 

de 50% (cinquenta por cento) dos valores a serem eventualmente 

reconhecidos nos autos sob nº. 1008016-41.2017.8.11.0003, até ulterior 

deliberação desta unidade judiciária. No que tange ao Alvará judicial sob 

nº. 1002295-74.2018.8.11.0003, em trâmite perante este juízo, determino o 

sobrestamento da entrega do instrumento conferido pela sentença 

prolatada naqueles autos (ID 16604173), cuja discriminação será efetivada 

no bojo dos próprios autos suscitados. Traslade-se cópia do presente 

decisum ao r. feito (1002295-74.2018.8.11.0003). No mais, aguarde-se o 

decurso do prazo de defesa dos requeridos. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002295-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE RENAN BASTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO(A))

SUELLEN LORRANE RIBEIRO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002295-74.2018.8.11.0003 Vistos etc., Invocando as razões vertidas 

no feito sob nº. 1007093-78.2018.11.0003, que acolheu o pedido de 

reserva de quinhão hereditário intentada por SUELLEN LORRANE RIBEIRO 

SOUZA, nos autos da ação de ‘Reconhecimento de União Estável Post 

Mortem’, determino o sobrestamento da expedição e entrega do alvará 

conferido pela sentença inclusa no ID 16604173, porquanto trata-se de 

medida irreversível, apta a causar danos à esfera patrimonial da suposta 

companheira, acaso reconhecida como tal nos autos epigrafados. Assim, 

a fim de evitar futuros prejuízos aos envolvidos em razão da evidente 

dilação probatória que a demanda originária requer, hei por bem determinar 

seja oficiado ao Consórcio Nacional Honda para deposito judicial dos 

valores a que fazia jus o falecido RENAN BASTOS FERREIRA (CPF 

050.923.251-51), cujo levantamento será oportunamente submetido ao 

crivo deste juízo. Oficie-se à Administradora do Consórcio Nacional 

Honda, REQUISITANDO-SE o depósito judicial EM CONTA UNICA DE 

DEPÓSITOS JUDICIAIS dos valores a que fazia jus o falecido, 

comprovando-se nos autos a r. diligência, no prazo de 20 (vinte)_dias, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Por oportuno, faculto a 

manifestação dos requerentes acerca do pedido constante do ID 

16827357, no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem manifestação, 

renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 03 de 

dezembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT Processo nº: 

1001061-91.2017.8.11.0003 Parte Autora: Helio Moreira de Oliveira Parte 

Ré: Estado de Mato Grosso OBJETO: Manifestar CONCORDÂNCIA 

QUANTO À NOMEAÇÃO pelo nobre Juízo para a realização do Encargo 

Pericial, apresentar DATA DE INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS e, ao 

final, fazer outras considerações. * Perícia de Natureza 

Econômico-Financeira Marcio Ferreira de Oliveira, brasileiro, solteiro, perito 

judicial contábil, registrado no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº 

010874/O-4, cadastro junto CNPC – Cadastro Nacional de Peritos 

Contábeis nº 1327, com endereço eletrônico marciocontador@gmail.com, 

para onde poderão ser dirigidas as intimações, nos termos do 

estabelecido no art. 465, § 2º Inciso III, honrado com o munus confiado, 

vem perante esse juízo, com reverência e acatamento INFORMAR: ü Que 

em atenção ao despacho proferido por Vossa Excelência, para realização 

da Prova Pericial, venho indicar dia 18/12/2018 as 14:00 para início da 

Perícia, a fim de que sejam cientificadas as Partes, com o intuito de cumprir 

rigorosamente o mister confiado. ü Os honorários periciais poderão ser 

pagos diretamente a este perito via DEPÓSITO BANCÁRIO, através da 

conta indicada ao final desta Petição nos termos do Art. 95 do CPC ou se 

melhor entender, em CONTA JUDICIAL, solicitando desde já, alvará para 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários deferidos, nos 

termos do Art. 465 § 4º, do CPC. Sendo o que temos para o momento, 

agradeço a confiança dedicada para o mister, despendido com votos de 

respeito e admiração. Nestes Termos, Pede Deferimento. Rondonópolis – 

MT, 23 de novembro de 2018. Marcio Ferreira de Oliveira Perito Contábil 

CRC-MT: 010874 CNPC nº 1327 Dados bancários para 

Levantamento/depósito dos honorários Titular: Marcio Ferreira de Oliveira 

CPF: 654.684.061-87 Banco: Banco do Brasil S/A (001) Agência: 2423-6 

Conta Corrente: 19.266-X

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013351-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. M. D. (AUTOR(A))

S. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. J. D. P. (RÉU)

M. V. R. D. M. J. -. M. (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo legal (art. 183 e 335, ambos do 

CPC). DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça aos autores, nos termos 

do artigo 98 do CPC. DEFIRO, ainda, a prioridade na tramitação do 

processo, nos termos do artigo 538, inciso II da CNGC - Foro Judicial. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1008801-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº 1008801-03.2017.8.11.0003 VISTO. A empresa QUALYCARE 

SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA informa que 

vem prestando serviços em favor da exequente por força do contrato 

047/2018, o qual teve início em julho de 2018. Alega, no entanto, que até a 

presente data o Estado de Mato Grosso não realizou qualquer tipo de 

pagamento, muito embora já tenha sido realizada a notificação do 

Secretário de Saúde. Assevera que diante do não recebimento e do fim do 

vínculo contratual estipulado para 10 de dezembro de 2018, irá retirar 

seus equipamentos no dia 11/12/2018, e em razão disso solicita que seja 

determinado ao Estado de Mato Grosso que indique uma unidade de saúde 

para transferência da paciente. Acrescenta que não continuará prestando 

os serviços em face da impossibilidade financeira de arcar com os custos 

de pessoal, material e medicamentos, que já foram suportados por 06 

(seis) meses. Ao final, ressalta que pode estudar a possibilidade de 

continuar prestando os serviços caso este magistrado garanta os 

pagamentos via bloqueio (Id. 16942629). Pois bem. Tendo em vista que a 

presente execução de sentença já foi julgada extinta, por meio da 

sentença de Id. 14557510, em 04 de agosto de 2018, DEIXO de analisar os 

pedidos formulados pela empresa QUALYCARE e determino o retorno dos 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 12 

de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007419-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BERTONI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

delegado de policia judiciaria civil de rondonopolis (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1007419-38.2018.8.11.0003 VISTO. MÁRCIO ROGÉRIO 

BERTONI ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL, aduzindo, em síntese, que realizou um 

contrato verbal de compra e venda com o senhor Márcio Aurélio da Silva 

para aquisição da caminhonete aberta CHEVROLET/S10 LTZ FD4A, 

MODELO/ANO 2018, COR BRANCA COD RENAVAN 01152336131, 

CHASSI 9BG148MA0JC447064, PLACA QCU 5934/MT, financiada pela 

concessionária ZAHER. Relatou que, em razão do acordo, o impetrante 

pagou a Marco Aurélio a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 

assumiu as parcelas restantes do financiamento, sendo que ao final, seria 

realizada a transferência do veículo para seu nome. Asseverou que, em 

razão de uma colisão ocorrida no mês de agosto, foi preciso levar o 

veículo a funilaria para reparo, no entanto, Marco Aurélio, ao tomar 

conhecimento do fato e com receio de ter um acidente envolvendo um 

veículo em seu nome, tentou retirar o bem da empresa, mas o proprietário 

do estabelecimento não autorizou, momento que a polícia foi acionada. 

Afirmou que o Delegado de Polícia Santiago Rozendo Sanches e Silva 

nomeou o proprietário da funilaria como depositário fiel do bem até a ordem 

judicial, porém, o impetrante realizou um novo acordo com o senhor 

Marcos consistente na transferência da posse do veículo para ao autor, 

bem como as obrigações inerentes ao bem. Assim, requereu a concessão 

de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à liberação 

do veículo em favor do impetrante. O Delegado de Polícia Santiago 

Rozendo Saches e Silva informou que, em razão do acordo entre as 

partes, o termo de depósito foi revogado, sendo autorizado a entrega do 

veículo ao senhor Márcio Rogério Bertoni (ofício nº 7315/2018/1ª DP – 

centro – fls. 22/23 do PDF). O impetrante, por duas vezes, foi intimado 

para manifestar sobre a informação trazida no ofício, mas manteve-se 

inerte nas duas oportunidades (fls. 26/27 e 28/29 do PDF). É o relatório. 

Decido. Analisando os autos, resta clara a perda do objeto desta 

demanda, uma vez que os motivos que deram ensejo a presente ação 

foram sanados, tendo em vista que, segundo informação da autoridade 

coatora, o impetrante foi autorizado a retirar o veículo. Assim, o writ 

perdeu o seu objeto, ante a falta superveniente de interesse processual 

do impetrante, e, por consequência, o processo deve ser julgado extinto 

sem resolução do mérito. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO. 

ATENDIMENTO. VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. 

1. Atendido o pleito dos impetrantes - nomeação aos cargos de 

investigador de polícia civil - na via administrativa, resta prejudicado o 

mandado de segurança, por perda de objeto. 2. Agravo regimental 

improvido" (STJ, Agravo Regimental no Recurso em Mandado de 

Segurança nº 23.808/PA, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ªTurma, julgado 

em 04/03/2008, DJe 31/03/2008). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO OBJETIVANDO CONVOCAÇÃO 

EM CONCURSO PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO 

PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. POSTERIOR PETIÇÃO DO 

IMPETRANTE INFORMANDO QUE A CONVOCAÇÃO DA DEMANDANTE FOI 

REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PERDA DO OBJETO POR FALTA 

SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL DA IMPETRANTE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO 

ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

1. O atendimento, na via administrativa, do pedido constante da inicial do 

mandado de segurança, torna prejudicada a ação, ante a perda do seu 

objeto. 2. Com isso, resta patente a falta de interesse processual, que leva 

à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. A consequência disto, conforme 

prescreve o artigo 6º, § 5º, a recente Lei nº 12.016/2009, é a denegação 

da segurança pretendida” (TJRN, MS 44670 RN 2010.004467-0, Tribunal 

Pleno, Data do Julgamento: 13 de Outubro de 2010, Relator Des. 

Dilermando Mota). Com essas considerações, diante da carência da ação 

decorrente da falta de interesse processual, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda. Sem 

custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por se tratar de 

sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está 

sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da 

Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, quarta-feira, 12 de 

dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725042 Nr: 6007-65.2013.811.0003

 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: EFCDS, EDESIO COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 387928 Nr: 1621-02.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES CONSTANTINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Considerando que o cálculo de fls. 356 apresenta equívoco quanto ao 

índice adotado para correção monetária e termo inicial da incidência de 

juros moratórios, determino que seja encaminhado ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, cópia deste despacho, das decisões de fls. 329/330 e 332, e dos 

documentos de fls. 338/341, a fim de que seja realizado cálculo para 
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atualização do valor das Requisições de Pequeno Valor expedidas nos 

autos, que até o momento não foram adimplidas, apesar do decurso do 

prazo legal.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783380 Nr: 7532-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EUZA DIVINA MARTINS BORGES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a petição de fls. 599, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736356 Nr: 15715-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA CALESTINE GAIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 22/01/2019, ÀS 14:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013455-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Procurador(a) do(a) autor(a), a fim de intimá-lo 

para no prazo de 05 (cinco) dias depositar a diligência do Oficial de 

Justiça emitindo a guia no site do TJMT na emissão de guias online. 

Outrossim segue anexo documento da direção do foro para conhecimento.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008696-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE MATOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1008696-89.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ANA MARIA DE MATOS 

IMPETRADO: 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por ANA MARIA DE MATOS em face do 

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, em que alega ter realizado 

a venda da motocicleta Honda, modelo CG 125 Titan, ano/modelo 1998, cor 

verde, chassi 9C2JC250WWR223296 para o comprador José Ricardo de 

Souza, em 31/08/1998, por meio de Instrumento Particular de Cessão e 

Transferência de Contrato de Alienação Fiduciária com Pacto Adjeto de 

Fiança. Afirma que à época da venda entregou o respectivo recibo ao 

comprador, que ficou encarregado de transferir o veículo para o seu 

nome, embora não tenha realizado tal diligência, razão pela qual, em 

02/03/2004 procedeu a comunicação de venda junto ao 2º CIRETRAN de 

Rondonópolis –MT, oportunidade em que entregou cópia autenticada do 

comprovante de transferência. Alega que foi surpreendida em julho de 

2018 com o recebimento de uma multa de trânsito aplicada em dezembro 

de 2017, de modo que, em seguida, ao realizar consultas junto ao site do 

DETRAN-MT, constatou a existência de débitos relativos a IPVA, inclusive 

inscritos em dívida ativa, bem como licenciamento e mais R$ 560,74 de 

multas locais. Como causa de pedir, requer o reconhecimento do ato 

coator e ilegal, a fim de que seja realizado o cancelamento dos débitos 

existentes em seu nome (IPVA, DPVAT, licenciamento e multas de trânsito) 

e que sejam atinentes à motocicleta. O pedido liminar foi deferido (id nº. 

15732819). A parte impetrada prestou informações, alegando 

preliminarmente a inadequação da via eleita, sob o argumento de que 

necessária dilação probatória para comprovar os fatos alegados na 

exordial, assim como a ausência de prova pré-constituída e sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, sustenta que a 

impetrante não realizou a comunicação de venda de acordo com as 

disposições do CTB, motivo pelo qual pugna pela denegação da 

segurança. Instado, o Ministério Público se manifestou pela procedência 

da pretensão inicial e concessão da segurança (id nº. 16357056). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Como 

se vê do relatório, cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANA 

MARIA DE MATOS em face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS, em que alega, em síntese, ter realizado a venda de uma 

motocicleta para terceiro, em 1998, sendo que, em março de 2004, 

procedeu a comunicação de venda junto ao Detran, já que o comprador 

não transferiu o veículo para o seu nome. Afirma ter sido surpreendida 

com notificações de pendências relacionadas à motocicleta, razão pela 

qual requer a concessão da segurança para o fim de que seja 

determinado o cancelamento dos débitos. Por sua vez, o impetrado 

sustenta a inexistência de direito líquido e certo, sob o fundamento de que 

a comunicação de venda não foi realizada em consonância com as 

exigências legais. Da preliminar de ilegitimidade passiva Sustenta o 

impetrado a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o 

argumento de que não é de sua competência a arrecadação do IPVA, 

razão pela qual o presente mandamus deveria ser ajuizado em face da 

SEFAZ. Contudo, a causa de pedir da impetrante diz respeito à 

inexistência de responsabilidade pelo pagamento de débitos atinentes ao 

veículo, sob o fundamento de que comunicou a venda do bem ao Detran. 

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade. Da inadequação da via eleita e 

inexistência de prova pré-constituída Aduz a parte impetrada que a 

pretensão buscada pela impetrante, qual seja, cancelamento dos débitos 

relacionados ao veículo, sob o argumento de que não é mais sua 

proprietária, é matéria incabível de análise pela via mandamental. E, 

analisando as circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que 

assiste razão ao impetrado. Ora, como é cediço, o direito líquido e certo é 

aquele demonstrado por meio de prova documental, sem a necessidade de 

dilação probatória. Com efeito, a pretensão de cancelamento dos débitos 

depende de dilação probatória, não permitida na via do mandado de 

segurança, mormente porque os documentos já acostados aos autos não 

constituem prova pré-constituída do direito alegado. Na espécie, a 

impetrante assevera que vendeu a motocicleta em 31/08/1998, mas que só 

realizou a comunicação de venda em março de 2004, tendo sido 

surpreendida, em 2018, com a existência de débitos em seu nome 

referentes ao veículo. No entanto, a partir da análise dos documentos 

apresentados, infere-se que a comunicação de venda não foi realizada 

em consonância com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, 

uma vez que não foi apresentada cópia autenticada do certificado de 

registro do veículo devidamente preenchido, tendo sido tão somente 

informada a sua venda aproximadamente 06 (seis) anos após a alegada 

negociação, não constando sequer o nome do comprador na referida 

comunicação. Além disso, consta na comunicação feita junto ao Detran 
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que a venda do veículo ocorreu em 30/04/2003, em desacordo com a 

informação de que teria sido realizada em momento anterior, mais 

precisamente em 31/08/2008. Com efeito, considerando que as provas 

apresentadas remetem à conclusão de que não foram cumpridas as 

exigências legais para a comunicação de venda, não há como afastar a 

responsabilidade da impetrante pelos débitos relativos ao veículo e, por 

consequência, a produção dos efeitos almejados. A propósito, confira-se 

o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro: Art. 134. 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, c 

ópia 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. Ademais, nos extratos emitidos pelo Detran quanto à 

situação da motocicleta, consta a informação de “veículo com 

comunicação de venda com dados incompletos”, em desacordo com as 

disposições atinentes ao procedimento de comunicação de venda 

previstas na Resolução nº. 712 do CONTRAN. Nesse sentido: Art. 6º O 

encaminhamento da ATPV, em seus meios físico ou eletrônico, ao órgão 

executivo de trânsito, é denominado comunicação de venda de veículo, 

sendo obrigatório para o antigo proprietário, nos termos do art. 134 do 

CTB. Art. 7º O antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão ou entidade 

executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal de licenciamento do 

veículo, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data declarada na 

ATPV, cópia autenticada da ATPV devidamente preenchida, datada e 

assinada com reconhecimento de firma. Parágrafo único. O não 

atendimento do disposto no caput, ensejará a responsabilidade do antigo 

proprietário pelas penalidades impostas ao veículo até a data da 

comunicação de venda do veículo. Art. 8º A comunicação de venda em 

meio físico poderá ser realizada diretamente pelo antigo proprietário, 

protocolada no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do 

Distrito Federal em que o veículo estiver registrado, por intermédio de 

cópia autenticada da Autorização para Transferência de Propriedade de 

Veículo – ATPV, que consta do verso do Certificado de Registro de 

Veículos – CRV, devidamente preenchida, ou em meio eletrônico, por meio 

do sistema eletrônico de comunicação de venda implantado pelo 

DENATRAN na Base Nacional do Sistema RENAVAM, utilizando certificado 

digital, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), de propriedade 

da respectiva parte, ou por entidade pública ou privada com atribuição 

legal em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, 

que possuam Termo de autorização do DENATRAN para tanto, ou pelo 

órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. 

Partindo dessas premissas, não há que se falar em direito líquido e certo, 

tendo em vista que há controvérsia quanto à eficácia da comunicação de 

venda, de modo que, não sendo possível dilação probatória na estreita via 

mandamental, a denegação da segurança é medida que se impõe, 

ressalvando-se a possibilidade da parte buscar sua pretensão de 

cancelamento dos débitos em processo de conhecimento pelo 

procedimento comum. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – REGISTRO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE 

CONTA CORRENTE FISCAL – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR – 

MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO – LEI 7.098/98 – VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

DO ENDEREÇO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO 

PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - REEXAME PREJUDICADO. Ausente 

à prova pré-constituída acerca da notificação do contribuinte, que 

ensejaria o marco final do prazo decadencial para o lançamento do débito 

tributário registrado no Sistema de Conta Corrente Fiscal, e, não permitindo 

o Mandado de Segurança dilação probatória, a denegação da segurança é 

medida que se impõe. (79632/2015, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016) Ante o exposto, não havendo 

prova pré-constituída do direito alegado, denego a segurança, o que o 

faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie 

por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 

105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas 

de estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004940-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004940-43.2016.8.11.0003. AUTOR(A): CARLOS SILVEIRA RÉU: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos etc., Cuida-se de ação anulatória ajuizada por CARLOS 

SILVEIRA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(DETRAN/MT), sustentando ser proprietário do veículo HONDA/ CIVIC EXS 

FLEX, placa EES -5159, chassi 93HFA66808Z253617, Código RENAVAM 

00116619546, sendo que ao tentar realizar o licenciamento do ano de 

2016 foi informado quanto à existência de infração de trânsito cometida 

em data pretérita, tornando impossível licenciar o veículo. Como causa de 

pedir, alega não ter sido notificado acerca das infrações e das multas 

aplicadas, fato este que contraria o Princípio da Ampla Defesa, razão pela 

qual requer, ao final, seja julgada procedente a pretensão contida na 

vestibular, a fim de que seja realizada a baixa definitiva das multas objetos 

das notificações RMT0070949, RMT0125285 e RMT0158160, tornando 

sem efeito os pontos descontados da sua habilitação. O pedido liminar foi 

deferido, tendo sido determinada a suspensão das cobranças objetos das 

infrações (id nº. 4493830). Regularmente citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a ausência de interesse 

processual e sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que as 

multas foram aplicadas pelo órgão de trânsito municipal. No mérito, alega 

serem descabidos os argumentos suscitados na exordial, pugnando pela 

improcedência da pretensão inicial. Instado, o Ministério Público se 

manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (id nº. 5577850). 

Impugnação à contestação, rebatendo os argumentos dispostos na 

contestação. Intimadas para especificarem as provas a serem produzidas, 

a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado (id nº. 6839653), 

enquanto o requerido deixou de se manifestar. Foi proferida sentença 

homologatória de desistência da ação (9720357). A parte autora opôs 

embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de pedido de 

desistência. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De início, acolho os embargos de declaração, já que 

não houve pedido de desistência da ação, e dou-lhes provimento para 

anular a sentença de id. 9720357. Da preliminar de ilegitimidade passiva 

Com efeito, verifica-se dos autos que a parte autora busca a anulação 

das multas aplicadas (RMT0070949, RMT0125285 e RMT0158160), sob o 

argumento de que não foi regularmente notificada, contrariando o Princípio 

da Ampla Defesa, alegando, ainda, que a existência das referidas 

penalidades inviabiliza o licenciamento do veículo. No entanto, os 

documentos apresentados na inicial demonstram que as multas foram 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis. Confira-se: Notificação n1º: 

RMT0070949, referente a TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 

EM ATE 20% Em RONDONOPOLIS no dia 31/01/2015 às 22:39, previsto no 

artigo 218, I, do código de transito brasileiro; 2. Notificação n1º: 

RMT0125285, referente a TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 

EM ATE 50% Em RONDONOPOLIS no dia 21/03/2015 às 02:15, previsto no 

artigo 218, III, do código de transito brasileiro; 3. Notificação n1º: 

RMT0158160, referente a TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA 

entre 20% e 50% Em RONDONOPOLIS no dia 25/04/2015 às 06:09, 

previsto no artigo 218, II, do código de transito brasileiro. Destarte, uma 

vez que as multas de trânsito foram aplicadas pela municipalidade, não se 

mostra correta a inclusão do Detran, autarquia estadual, no polo passivo 

da lide, haja vista que a anulação das infrações somente poderá ser 

realizada pelo responsável pela autuação. Aliás, a legitimidade passiva em 

ações que visem à anulação de penalidade de trânsito é definida a partir 

do órgão autuador da infração, ou seja, por quem aplicou a multa, sendo, 

no caso, o Município de Rondonópolis. É importante ressaltar que, na 

espécie, a parte requer a anulação das multas, bem como a sua baixa 
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definitiva e o cancelamento da cobrança, tendo sido a demanda, inclusive, 

nomeada de “ação anulatória”. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADOI. 

TRÂNSITO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E/OU ANULAÇÃO DE AUTOS 

DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO. ÓRGÃO 

AUTUADOR. O DETRAN não ostenta legitimidade passiva para responder 

pelo autos de infração em que o Município de Santana do Livramento 

figurou como órgão autuador das infrações de trânsito previstas nos arts. 

195 e art. 244, I e II, do CTB. Jurisprudência do TJRS. - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

REJEIÇÃO. Não há falar na exigência de negativa na via administrativa pelo 

demandado para legitimar o interesse de agir da parte, tendo em vista a 

garantia individual do acesso ao Poder Judiciário, prevista no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, que não condiciona o exercício do direito 

de ação ao prévio pedido administrativo. - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

INAPLICABILIDADE (...) APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70073142275, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 27/04/2017) 

Partindo dessas premissas, observado que as multas de trânsito foram 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis, por meio de seu órgão 

fiscalizador, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida 

que se impõe. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do 

DETRAN e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, revogando 

a liminar anteriormente concedida. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa 

enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído 

no artigo 98, §3º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1001878-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001878-58.2017.8.11.0003. AUTOR(A): WEISS & NAKAYAMA LTDA 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de ação 

monitória ajuizada por WEISS & NAKAYAMA LTDA (CENTROFARMA) em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, em síntese, que 

desde o ano de 2013 fornece medicamentos ao demandado, atendendo às 

solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos seus agentes, 

costumeiramente decorrentes de ordens judiciais. Afirma que embora 

realizada regularmente a entrega dos medicamentos, o requerido passou a 

efetuar o pagamento de maneira esporádica e parcial, acumulando um 

débito considerável, razão pela qual foi solicitado à Secretaria Municipal de 

Saúde o adimplemento da totalidade das pendências apuradas, tendo sido 

efetuado tão somente o pagamento parcial dos débitos, os quais 

aumentaram em decorrência da continuidade no fornecimento dos 

remédios. Como causa de pedir, alega que em 16/10/2015, por iniciativa da 

então Secretária de Saúde, Sra. Marildes Ferreira do Rego, foi realizado o 

“termo de confissão de dívida com promessa de pagamento”, quando foi 

apurada a existência de um débito no valor de R$ 129.718,20 (cento e 

vinte e nove mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos), o qual seria 

pago integralmente em janeiro de 2016, sem que tenha sido adimplido até o 

presente momento. O requerido apresentou embargos, arguindo 

preliminarmente a ilegitimidade da Secretária Municipal de Saúde para 

firmar termo de confissão de dívida e, por consequência, a constituição 

inválida do título. No mérito, sustenta a anulabilidade do termo de confissão 

de dívida, por erro quanto à legitimidade para celebrar o referido termo. 

Pugna pelo acolhimento da preliminar ou, alternativamente, pela 

improcedência do pedido constante na inicial. A parte autora apresentou 

impugnação, rebatendo a prejudicial alegada e reiterando os pedidos 

formulados na petição inicial. Após, vieram-me conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso concreto, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo 

Civil, por se tratar de questão de direito. Na espécie, o requerido alega, em 

preliminar, a ilegitimidade da então Secretária Municipal de Saúde para 

firmar o termo de confissão de dívida objeto da presente ação monitória, 

argumento este que também é utilizado para embasar a improcedência da 

pretensão inicial. Não obstante os argumentos suscitados pelo 

demandado, tenho que assiste razão à parte autora, uma vez que 

descabida a alegação de ilegitimidade da então Secretária de Saúde para 

celebrar o termo de confissão de dívida objeto da presente ação. Com 

efeito, a Secretaria Municipal de Saúde é órgão que pertence à 

Administração Pública Municipal, constituindo mera ramificação da pessoa 

jurídica, de modo que, ao agir, manifesta a vontade da pessoa jurídica à 

qual está integrada. Esse entendimento decorre da Teoria do Órgão, cuja 

implicação maior consiste no princípio da imputação volitiva, segundo o 

qual a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja 

estrutura pertence. Nesse sentido é a lição doutrinária de José dos Santos 

Carvalho Filho: “(...) Por inspiração do jurista alemão OTTO GIERKE, foi 

instituída a teoria do órgão, e segundo ela a vontade da pessoa jurídica 

deve ser atribuída aos órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, os 

órgãos, compostos de agentes (...) A teoria tem aplicação concreta na 

hipótese da chamada função de fato. Desde que a atividade provenha de 

um órgão, não tem relevância o fato de ter sido exercida por um agente 

que não tenha investidura legítima. Bastam a aparência da investidura e o 

exercício da atividade pelo órgão: nesse caso, os efeitos da conduta vão 

ser imputados à pessoa jurídica” (Manual de Direito Administrativo, 32ª ed., 

2018, p. 68) Ora, a então Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marildes 

Ferreira do Rego, ao firmar o termo de confissão de dívida com o 

requerente, refletiu a vontade da Fazenda Pública Municipal, de modo que 

se mostra infundada a tentativa do demandado de ver descaracterizada a 

obrigação ali assumida. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - 

FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE 

LICITAÇÃO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SERVIÇO REALIZADO - 

CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO HÁBIL PARA FAZER PROVA 

NESSE TIPO DE AÇÃO - JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS - 

TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA - HONORÁRIOS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 21 DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. “É cabível ação monitória contra a Fazenda 

Pública”. (Súmula nº 339/STJ). A ausência de licitação e de formalização 

do contrato firmado com a Administração Pública não a exonera de pagar 

o serviço efetivamente realizado e os bens entregues, conforme dispõe o 

parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. A confissão de dívida 

assinada por auditor da Secretaria Municipal de Saúde, devedor, sem 

eficácia de título executivo, é documento hábil para fazer prova em Ação 

Monitória (art. 1.102a do CPC). Os juros moratórios devem ser aplicados a 

partir da citação válida, quando o devedor é constituído em mora (art. 219 

do CPC), e fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 

161, § 1º, do CTN. Havendo sucumbência recíproca, os honorários têm de 

ser estipulados de acordo com o previsto no art. 21 do CPC. (Ap 

5767/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2010, 

Publicado no DJE 20/08/2010) Dessa forma, não há que se falar em 

ilegitimidade da então Secretária Municipal de Saúde para firmar o termo de 

confissão de dívida e nem mesmo na anulabilidade do título por suposto 

erro quanto à legitimidade. Superada essa questão, dúvida também não há 

quanto à existência da dívida, haja vista que a parte autora instruiu o feito 

com documentos que comprovam o fornecimento de medicamentos à 

municipalidade, mais precisamente pelas notas fiscais apresentadas. Vale 

ressaltar que o requerido não impugnou os documentos juntados pela 

autora, nem mesmo o valor objeto do termo de confissão de dívida, não se 

desincumbindo do ônus da impugnação específica (art. 341 do Código de 

Processo Civil), limitando-se a sustentar a ilegitimidade da então Secretária 

Municipal de Saúde, razão pela qual deve ser considerado o disposto no 

instrumento de confissão de dívida celebrado entre credor e devedor. 

Partindo dessas premissas, a procedência da pretensão inicial é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da requerente e, 

com fulcro no art.701, §8º, CPC/2015, declaro constituída de pleno direito 

em título executivo judicial a obrigação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

no pagamento da quantia de R$ 129.718,20 (cento e vinte e nove mil 

setecentos e dezoito reais e vinte centavos), decorrente do termo de 
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confissão de dívida, com incidência de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE, ambos a contar da citação, uma vez 

que não consta data de vencimento no instrumento em questão. Converto 

o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, 

CPC/2015, devendo o feito prosseguir de acordo com as disposições do 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar o requerido ao pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC, mas o 

condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §3º, 

II, do art. 85 do CPC/2015. A sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, a teor do que dispõe o artigo 496, I, do Código de Processo 

Civil. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Sentença
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WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001878-58.2017.8.11.0003. AUTOR(A): WEISS & NAKAYAMA LTDA 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de ação 

monitória ajuizada por WEISS & NAKAYAMA LTDA (CENTROFARMA) em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, em síntese, que 

desde o ano de 2013 fornece medicamentos ao demandado, atendendo às 

solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos seus agentes, 

costumeiramente decorrentes de ordens judiciais. Afirma que embora 

realizada regularmente a entrega dos medicamentos, o requerido passou a 

efetuar o pagamento de maneira esporádica e parcial, acumulando um 

débito considerável, razão pela qual foi solicitado à Secretaria Municipal de 

Saúde o adimplemento da totalidade das pendências apuradas, tendo sido 

efetuado tão somente o pagamento parcial dos débitos, os quais 

aumentaram em decorrência da continuidade no fornecimento dos 

remédios. Como causa de pedir, alega que em 16/10/2015, por iniciativa da 

então Secretária de Saúde, Sra. Marildes Ferreira do Rego, foi realizado o 

“termo de confissão de dívida com promessa de pagamento”, quando foi 

apurada a existência de um débito no valor de R$ 129.718,20 (cento e 

vinte e nove mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos), o qual seria 

pago integralmente em janeiro de 2016, sem que tenha sido adimplido até o 

presente momento. O requerido apresentou embargos, arguindo 

preliminarmente a ilegitimidade da Secretária Municipal de Saúde para 

firmar termo de confissão de dívida e, por consequência, a constituição 

inválida do título. No mérito, sustenta a anulabilidade do termo de confissão 

de dívida, por erro quanto à legitimidade para celebrar o referido termo. 

Pugna pelo acolhimento da preliminar ou, alternativamente, pela 

improcedência do pedido constante na inicial. A parte autora apresentou 

impugnação, rebatendo a prejudicial alegada e reiterando os pedidos 

formulados na petição inicial. Após, vieram-me conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso concreto, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo 

Civil, por se tratar de questão de direito. Na espécie, o requerido alega, em 

preliminar, a ilegitimidade da então Secretária Municipal de Saúde para 

firmar o termo de confissão de dívida objeto da presente ação monitória, 

argumento este que também é utilizado para embasar a improcedência da 

pretensão inicial. Não obstante os argumentos suscitados pelo 

demandado, tenho que assiste razão à parte autora, uma vez que 

descabida a alegação de ilegitimidade da então Secretária de Saúde para 

celebrar o termo de confissão de dívida objeto da presente ação. Com 

efeito, a Secretaria Municipal de Saúde é órgão que pertence à 

Administração Pública Municipal, constituindo mera ramificação da pessoa 

jurídica, de modo que, ao agir, manifesta a vontade da pessoa jurídica à 

qual está integrada. Esse entendimento decorre da Teoria do Órgão, cuja 

implicação maior consiste no princípio da imputação volitiva, segundo o 

qual a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja 

estrutura pertence. Nesse sentido é a lição doutrinária de José dos Santos 

Carvalho Filho: “(...) Por inspiração do jurista alemão OTTO GIERKE, foi 

instituída a teoria do órgão, e segundo ela a vontade da pessoa jurídica 

deve ser atribuída aos órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, os 

órgãos, compostos de agentes (...) A teoria tem aplicação concreta na 

hipótese da chamada função de fato. Desde que a atividade provenha de 

um órgão, não tem relevância o fato de ter sido exercida por um agente 

que não tenha investidura legítima. Bastam a aparência da investidura e o 

exercício da atividade pelo órgão: nesse caso, os efeitos da conduta vão 

ser imputados à pessoa jurídica” (Manual de Direito Administrativo, 32ª ed., 

2018, p. 68) Ora, a então Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marildes 

Ferreira do Rego, ao firmar o termo de confissão de dívida com o 

requerente, refletiu a vontade da Fazenda Pública Municipal, de modo que 

se mostra infundada a tentativa do demandado de ver descaracterizada a 

obrigação ali assumida. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - 

FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE 

LICITAÇÃO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SERVIÇO REALIZADO - 

CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO HÁBIL PARA FAZER PROVA 

NESSE TIPO DE AÇÃO - JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS - 

TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA - HONORÁRIOS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 21 DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. “É cabível ação monitória contra a Fazenda 

Pública”. (Súmula nº 339/STJ). A ausência de licitação e de formalização 

do contrato firmado com a Administração Pública não a exonera de pagar 

o serviço efetivamente realizado e os bens entregues, conforme dispõe o 

parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. A confissão de dívida 

assinada por auditor da Secretaria Municipal de Saúde, devedor, sem 

eficácia de título executivo, é documento hábil para fazer prova em Ação 

Monitória (art. 1.102a do CPC). Os juros moratórios devem ser aplicados a 

partir da citação válida, quando o devedor é constituído em mora (art. 219 

do CPC), e fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 

161, § 1º, do CTN. Havendo sucumbência recíproca, os honorários têm de 

ser estipulados de acordo com o previsto no art. 21 do CPC. (Ap 

5767/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2010, 

Publicado no DJE 20/08/2010) Dessa forma, não há que se falar em 

ilegitimidade da então Secretária Municipal de Saúde para firmar o termo de 

confissão de dívida e nem mesmo na anulabilidade do título por suposto 

erro quanto à legitimidade. Superada essa questão, dúvida também não há 

quanto à existência da dívida, haja vista que a parte autora instruiu o feito 

com documentos que comprovam o fornecimento de medicamentos à 

municipalidade, mais precisamente pelas notas fiscais apresentadas. Vale 

ressaltar que o requerido não impugnou os documentos juntados pela 

autora, nem mesmo o valor objeto do termo de confissão de dívida, não se 

desincumbindo do ônus da impugnação específica (art. 341 do Código de 

Processo Civil), limitando-se a sustentar a ilegitimidade da então Secretária 

Municipal de Saúde, razão pela qual deve ser considerado o disposto no 

instrumento de confissão de dívida celebrado entre credor e devedor. 

Partindo dessas premissas, a procedência da pretensão inicial é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da requerente e, 

com fulcro no art.701, §8º, CPC/2015, declaro constituída de pleno direito 

em título executivo judicial a obrigação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

no pagamento da quantia de R$ 129.718,20 (cento e vinte e nove mil 

setecentos e dezoito reais e vinte centavos), decorrente do termo de 

confissão de dívida, com incidência de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE, ambos a contar da citação, uma vez 

que não consta data de vencimento no instrumento em questão. Converto 

o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, 

CPC/2015, devendo o feito prosseguir de acordo com as disposições do 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar o requerido ao pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC, mas o 

condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §3º, 

II, do art. 85 do CPC/2015. A sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, a teor do que dispõe o artigo 496, I, do Código de Processo 

Civil. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003473-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 396 de 521



BANCO PAN S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003473-92.2017.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se 

embargos à execução fiscal opostos pelo BANCO PAN S.A. em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando ter sido ajuizada execução 

fiscal decorrente de multas aplicadas pelo PROCON, representadas pelas 

CDAS n.º 1881/2016, 1882/2016 e 2029/2016, as primeiras datadas de 

18/04/2016, e a última de 01/08/2016, totalizando o montante de R$ 

42.469,1 0 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e 

dez centavos). Alega a existência de diversas irregularidades nas CDA’S 

e nos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas, 

impedindo a constituição regular do crédito, sob os seguintes 

fundamentos: · CDA nº. 1881/2016 (Procedimento Administrativo nº: 

0112-009.336–4): legitimidade da cobrança, uma vez que a consumidora 

Grasiele Cordeiro Quaresma não devolveu o valor depositado, o que deve 

ser entendido como aquiescência com o contrato e, por conseguinte, 

inocorrência de violação às normas consumeristas; · CDA n.º 1882/2016 

(Procedimento Administrativo n.º 0112-008.055-8): legitimidade da 

cobrança, uma vez que a consumidora Leidianne Faria Ferreira sequer 

contestou a dívida e o inadimplemento, sendo medida de direito a 

negativação/protesto do nome. Acrescenta que informou a cliente sobre 

os procedimentos a serem adotados para a regularização do seu cadastro 

e a baixa da pendência junto ao Cartório de Protestos, tendo agido no 

exercício regular do seu direito; · CDA nº. 2029/2016(Procedimento 

Administrativo n.º 0112-010.741-8): salienta que não possui 

responsabilidade pela cobrança do valor descontado mensalmente da 

conta do consumidor Vicente Paulo Peroba a título de taxa de cartão, 

sendo tal cobrança de responsabilidade única e exclusiva da empresa 

CETELEM BRASIL S.A. Ademais, alega que se prontificou a prestar os 

esclarecimentos necessários quanto à referida cobrança no processo 

administrativo, o que foi ignorado pelo PROCON, devendo ser declarada 

nula a multa em questão; · CDA nº. 2029/2016 (Procedimento 

Administrativo n.º 0113-002.837-7 e n.º 0112-008.692–7): afirma que em 

ambos os casos não apresentou defesa escrita e nem compareceu na 

audiência de conciliação, manifestando-se tão somente quando da 

interposição de recurso administrativo, o que, no entanto, alega ser 

insuficiente para respaldar a aplicação de multa pelo PROCON sob o 

fundamento de desobediência, o que extrapola a sua competência, motivo 

pelo qual devem ser declaradas nulas as multas; · CDA n.º 2029/2016 

(Procedimento Administrativo n.º 0112-006.605-8): impertinência na 

aplicação da multa, tendo em vista que o seu fato gerador decorre da 

suposta tentativa frustrada da consumidora Aparecida Nunes Freitas em 

efetuar o pagamento antecipado das parcelas referentes ao empréstimo 

realizado, sendo que em audiência conciliatória foram esclarecidas as 

providências necessárias para tanto, o que não foi atendido pela 

reclamante. Como causa de pedir, argumenta que o PROCON 

desconsiderou a sua postura colaborativa, razão pela qual requer a 

declaração de nulidade das cobranças, julgando extinta a execução fiscal 

ou, alternativamente, reduzidos os valores das multas. A inicial foi 

recebida, tendo sido concedido o efeito suspensivo aos embargos (id nº. 

9268311). O Município apresentou impugnação aos embargos, alegando 

inicialmente a inidoneidade da garantia apresentada, já que não consta a 

Fazenda Pública Municipal como beneficiária, mas, sim, a Procuradoria 

Geral do Estado. No mérito, sustenta a legalidade das multas, assim como 

do quantum fixado e a competência do PROCON para a aplicação de 

sanções. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na peça 

vestibular. Após, vieram-me os autos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso concreto, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. De início, afasto a alegada inexistência de garantia idônea, já que 

consta nos autos a apólice de seguro garantia Número: 

11-0775-23-0171786 em favor do Município de Rondonópolis. Pois bem. 

Como se vê do relatório, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos 

pelo BANCO PAN S.A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

alegando, em síntese, a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo 

PROCON, as quais deram ensejo à propositura de ação de execução 

fiscal. Por sua vez, o embargado alega a inexistência de irregularidades 

nas sanções aplicadas, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. CDA Nº 1881/2016 (Ficha de Atendimento n.º 0112 -009.336 -4) 

Em que pese os argumentos sustentados na inicial, o embargante não 

juntou aos autos cópia do processo administrativo que originou a multa 

objeto da discussão, inviabilizando, por conseguinte, a análise do mérito 

administrativo. Aliás, a parte autora se limitou a anexar cópia do 

comprovante de crédito em favor de GRASIELE CORDEIRO QUARESMA, o 

que, por sua vez, sequer é questão controvertida, uma vez que a 

reclamação foi feita junto ao PROCON justamente porque a consumidora 

afirma não ter solicitado tal valor. Dessa forma, não tendo o embargante 

se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, impossível a análise 

dos fundamentos utilizados para a aplicação da multa e, por 

consequência, a declaração de nulidade. CDA N.º 1882/2016 (Ficha de 

Atendimento n.º 0112 -008.055) Melhor sorte não assiste ao embargante 

em relação à referida ficha de atendimento, em que consta LEIDIANNE 

FARIA FERREIRA como reclamante. Isso porque, busca o requerente, por 

meio desses embargos, a declaração de nulidade da multa aplicada pelo 

PROCON, decorrente da reclamação formulada pela consumidora no 

sentido de que buscou realizar o pagamento das parcelas devidas ao 

Banco, sem que tenha logrado êxito, haja vista que foram exigidas 

inúmeras formalidades para tanto, permanecendo o seu nome negativado. 

No entanto, embora o embargante afirme que administrativamente 

demonstrou a legalidade da sua atuação, não trouxe aos autos nenhum 

documento apto a comprovar suas alegações, se restringindo a externar 

seu inconformismo com a decisão administrativa. CDA N.º 2029 /2016 

(Ficha de Atendimento n.º 0112-010.741 -8) O embargante alega que a 

aplicação da multa, no referido caso, também se deu indevidamente. Na 

espécie, sustenta que a reclamação formulada pelo consumidor VICENTE 

PAULO PEROBA está pautada em suposto desconto indevido da sua 

aposentadoria, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), decorrente da 

emissão automática e não autorizada de um cartão da CETELEM, o qual 

sequer foi recebido. Assevera que não é responsável pelos descontos e 

nem mesmo pela emissão do cartão, sob o argumento de que “ao contrair 

empréstimo junto ao embargante, o reclamante teve 20% (vinte por cento) 

de sua margem disponibilizada pelo próprio Banco PAN e 10% (dez por 

cento) foram liberados pelo Cartão Consignado da bandeira Aura, que é 

administrado pela empresa CETELEM. Ou seja, o cartão apareceu como um 

mecanismo utilizado tão somente para que o consumidor não tivesse 

problemas com a sua margem consignável.”, ressaltando que “não possui 

qualquer ingerência sobre tais descontos de R$ 35,00 (questionados pelo 

consumidor e que são objeto da reclamação), os quais se revelam como 

de responsabilidade única e exclusiva da empresa CETELEM BRASIL S.A.” 

Os argumentos suscitados pelo embargante não merecem prosperar. A 

partir de uma análise superficial dos documentos apresentados e das 

próprias declarações constantes na inicial, já que não há cópia da decisão 

administrativa, verifica-se que a parte autora busca a todo custo se eximir 

da sua responsabilidade. O empréstimo foi firmado com o Banco e, 

examinando o contrato, não se constata a existência de nenhuma cláusula 

informando ao consumidor quanto à liberação do cartão e dos seus 

descontos, o que é agravado pelo fato de ser este deficiente visual. Além 

disso, mais uma vez o Banco não instruiu o feito com cópia integral do 

procedimento realizado junto ao PROCON, não havendo como analisar o 

mérito administrativo, isto é, as razões que levaram à aplicação da 

infração e, por conseguinte, a sua legalidade ou não. CDA N.º 2029 /2016 

(Ficha de Atendimento nº 0113-002.837-7 e 0112-008.692-7) As multas 

objetos das mencionadas fichas de atendimento decorrem da não 

apresentação de defesa escrita e comparecimento na audiência pela 

instituição financeira, o que foi considerado pelo PROCON como prática de 

desobediência. Não obstante o embargante alegue a incompetência do 

PROCON para a aplicação da multa com base no supracitado fundamento, 

é certo que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, 

inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a 

teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997. In verbis: 

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do 

consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início 

mediante: I - ato, por escrito, da autoridade competente; I - lavratura de 
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auto de infração; III - reclamação. (...) § 2º A recusa à prestação das 

informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos 

órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do 

Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para 

determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das 

sanções administrativas e civis cabíveis. Do mesmo modo estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 55. A União, os Estados e o Distrito 

Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação 

administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, 

distribuição e consumo de produtos e serviços. (...) § 4° Os órgãos 

oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob 

pena de desobediência, prestem informações sobre questões de 

interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Esse 

entendimento é corroborado pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PROCON – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – NÃO 

COMPARECIMENTO – MULTA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

33,§2º DO DECRETO Nº 2.181/97 - RECURSO DESPROVIDO.1. “A recusa à 

prestação das informações ou o desrespeito às determinações e 

convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma 

do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com 

poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da 

imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.” (§2º, artigo 33 do 

Decreto nº 2.181/97)2. Em sede mandamental, a ausência de prova 

pré-constituída sobre a condição econômica e financeira do fornecedor 

não permite a constatação fática de suas alegações no sentido de minorar 

o quantum da multa administrativa. 3. Recurso desprovido. (Ap 

83751/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2013, 

Publicado no DJE 15/05/2014) Logo, não há que se falar em incompetência 

do PROCON para a aplicação de multa administrativa. CDA N.º 2029/2016 

(Ficha de Atendimento n.º 0112-006.605-8) Assim como nos demais 

casos, o embargante se limita a discorrer sobre a reclamação realizada 

junto ao PROCON e a ausência de ilegalidade da sua parte, sem, contudo, 

apresentar cópia do procedimento administrativo, mais precisamente da 

decisão que aplicou a multa, o que obsta a discussão do mérito. Com 

efeito, seja no que diz respeito à alegada incompetência do PROCON para 

a aplicação das multas, sob o argumento de inocorrência de violação às 

normas consumeristas ou, ainda, quanto à irresignação acerca do valor 

arbitrado às infrações, caberia ao embargante apresentar cópia do 

procedimento administrativo, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros 

considerados para a fixação da penalidade objeto da execução, 

comprovando eventual desproporcionalidade e a ausência de prática de 

infração da sua parte, ônus do qual não se desincumbiu, conquanto tenha 

sido facultada a produção de novas provas (id nº. 9268311 e 12683495) 

Partindo dessas premissas, a improcedência da pretensão objeto dos 

presentes embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais, o que o faço com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC. 

Certifique a Secretaria quanto à prolação desta sentença nos autos da 

execução fiscal nº. 1005178-62.2016.8.11.0003. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Edson Dias 

Reis Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002854-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ECONOMY 

BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI (filial) e ECONOMY 

BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA em face de JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS e VALDECIR FELTRIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

RECEITA, visando combater o suposto ato coator e ilegal consistente no 

impedimento de emissão da taxa para expedição de alvará de 

funcionamento sob a alegação de necessidade do encerramento do 

procedimento fiscal nº 50.282/2017 e, no processo administrativo infirma a 

necessidade de apresentação de alvará de funcionamento para o 

encerramento. Pugnou o impetrante, então, pela determinação para impedir 

a paralisação arbitrária e ilegal “restrição administrativa” das atividades 

das Impetrantes, bem como determinar a imediata expedição da guia de 

alvará de funcionamento. O pedido liminar foi deferido parcialmente, para 

que os Impetrados não condicionem a expedição de alvará à existência do 

processo administrativo nº 50.282/2017. Nas informações, as partes 

impetradas sustentam a ausência de direito líquido e certo, uma vez que 

cabe ao impetrante providenciar a descaracterização dos meios 

publicitários no tocante à operacionalidade da atividade que envolve 

assistência/plano funeral, deixando definitivamente de exercer essa 

atividade no local, razão pela qual o referido alvará não foi emitido. O 

Ministério Público manifestou-se pela concessão parcial da segurança, 

para determinar à autoridade coatora que emita aos impetrantes a taxa de 

alvará, e paga essa, determina a desinterdição do estabelecimento até o 

final processamento do pertinente processo administrativo. É o relatório. 

Fundamento e decido. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, 

da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão às 

Impetrantes. A espécie, conforme se vê do relatório, revela que as 

Impetrantes encontram-se impossibilitadas de cumprirem as determinações 

impostas pelas autoridades coatoras, uma vez que se trata de condições 

inatingíveis, pois a expedição do alvará depende da finalização do 

procedimento administrativo e o encerramento do processo administrativo 

depende do alvará de funcionamento. É evidente que a imposição para a 

obtenção do alvará de funcionamento é impossível de se atingir, eis que o 

encerramento do procedimento administrativo depende justamente da 

apresentação daquele e vice-versa. Com efeito, a expedição do alvará de 

funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras 

estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica, não podendo 

a Administração Pública condicionar a liberação do documento a um 

processo administrativo que exige justamente a apresentação daquele, 

como forma de coação a impedir a própria atividade econômica. Ora, nada 

impede que a Administração Pública cumpra com seu dever de 

fiscalização e que o alvará somente seja expedido com a estrita 

observância dos requisitos legais exigidos. Todavia, o ato de vincular a 

expedição do alvará ao encerramento de um processo administrativo que 

exige a apresentação daquele documento configura ilegalidade, eis que se 

trata de condição impossível de ser atingida, que impõe reconhecer a 

efetiva violação a direito líquido e certo. Partindo dessas premissas, é 

certo que os direitos e garantias fundamentais do cidadão são 

assegurados na exata medida que se impõe limite à arbitrariedade da 

autoridade impetrada, de modo que a matéria em exame está amparada 
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por regra constitucional do livre exercício de atividade econômica, sendo a 

liberação do alvará de funcionamento imprescindível para o exercício das 

atividades laborativas, desde que devidamente preenchidas as exigências 

legais. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo 

parcialmente procedente o pedido posto na peça vestibular para o fim de 

conceder a ordem postulada, mantendo a liminar deferida nos autos, a fim 

de determinar que os Impetrados não condicionem a expedição de alvará à 

existência do processo administrativo nº 50.282/2017, bem como para que 

procedam à emissão da taxa de alvará, e, consequentemente, do alvará 

de funcionamento desde que preenchidos os demais requisitos legais. 

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e 

n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009420-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LUIZ DA COSTA (RÉU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

TAC ENGENHARIA LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

WAGNER ANTONIO CAMILO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009420-30.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

TAC ENGENHARIA LTDA - EPP, MOISES LUIZ DA COSTA Vistos etc., 

Cuida-se de ação cautelar de protesto ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANANIAS MARTINS DE 

SOUZA FILHO, TAC ENGENHARIA LTDA-ME e MOISES LUIZ DA COSTA, 

alegando, em síntese, estar em trâmite junto à Promotoria de Justiça o 

Inquérito Civil nº41/2012 - SIMP nº 011387-010/2012 -, instaurado para 

investigar supostas irregularidades na contratação da empresa requerida 

pelo também requerido, Ananias (ex-Prefeito Municipal), o qual teria 

utilizado a referida contratação para desviar recursos públicos. Alega a 

necessidade de perícia contábil para instrução do inquérito e posterior 

ajuizamento da respectiva ação civil pública, fazendo-se, necessária, 

entretanto, a interrupção do prazo prescricional para tanto. Como causa 

de pedir, requer sejam os requeridos citados, a fim de que tomem 

conhecimento quanto i) à interrupção do prazo prescricional da ação civil 

de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, contando-se 

novo prazo de cinco (05) anos a partir da data de decisão de citação e 

intimação; ii) a responsabilidade civil dos demandados quanto aos atos 

irregulares e ímprobos; iii) a intenção expressa no tocante à conservação 

de direitos do Município de Rondonópolis em relação ao total do dano ao 

erário que eventualmente for apurado; e iv) a demonstração formal da 

intenção do autor quanto à propositura da ação civil de responsabilidade 

por ato de improbidade administrativa. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação dos requeridos (id nº. 10859445). Citados, os requeridos não 

apresentaram contestação (id nº. 11895540). O Ministério Público informou 

ter sido atingida a finalidade pretendida, pugnando pelo julgamento e 

arquivamento do feito (id nº. 12019870). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em face de Ananias Martins De Souza Filho, TAC Engenharia 

Ltda-Me e Moises Luiz da Costa, visando, em apertada síntese, a 

interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de ação civil pública 

por improbidade administrativa. Citados, os demandados deixaram de se 

manifestar. Na espécie, verifica-se que a finalidade almejada pelo parquet, 

qual seja, a interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa, foi devidamente 

alcançada, a teor do que dispõe o art. 202, inciso II, do Código Civil. 

Confira-se: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá 

ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, 

que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma 

da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente”. 

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 726: 

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a 

outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito”. Partindo dessas premissas e, ainda, não havendo 

manifestação dos requeridos, a procedência da pretensão inicial é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão versada na 

peça vestibular, o que o faço com fundamento nos artigos 202, inciso II, do 

Código Civil e 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, em 

atenção ao princípio da causalidade, e sem honorários advocatícios, já 

que não são devidos ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009591-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENALDO DE ALMEIDA ASSUMPCAO (RÉU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

JOSE FERREIRA DE MOURA (RÉU)

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA (RÉU)

EDIO GOMES DA SILVA (RÉU)

ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA (RÉU)

J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009591-84.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA, JOSE FERREIRA DE MOURA, J. 

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME, EDIO 

GOMES DA SILVA, JOSE RENALDO DE ALMEIDA ASSUMPCAO, 

ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA Vistos etc., Cuida-se de 

ação cautelar de notificação e protesto ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANANIAS MARTINS DE 

SOUZA FILHO, NERCY PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA, JOSÉ FERREIRA 

DE MOURA, J. MOURA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS 

LTDA, EDIO GOMES DA SILVA, JOSÉ RENALDO DE ALMEIDA 

ASSUMPÇÃO e ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA, 

sustentando estar em trâmite na 2ª Promotoria Cível de Rondonópolis o 

Inquérito Civil nº. 51/2012 – SIMP nº. 000028-010/2013, instaurado para 

investigar suposta alienação ilegal promovida pelo primeiro requerido 

(ex-Prefeito Municipal) de uma área de reserva municipal de 32.573,36 m², 

localizada no Loteamento Residencial Granville II, matrícula nº 94.194, 

através da Lei Municipal nº. 7501/2012. Acrescenta que nos autos da 

ação civil pública de código 735430, distribuída para a 1ª Vara da Fazenda 

Pública desta comarca, foi proferida sentença de procedência, tendo sido 

declarada a nulidade da desafetação e da dação em pagamento da 

referida área, determinando-se a reversão do domínio e posse para a 

municipalidade. Destaca a necessidade de prosseguimento do inquérito 

para individualização de possível ato de improbidade, encontrando-se 

pendente de relatório técnico pericial para sua conclusão. Como causa de 

pedir, requer sejam os requeridos citados, a fim de que tomem 

conhecimento quanto i) à interrupção do prazo prescricional da ação civil 

de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, contando-se 

novo prazo de cinco (05) anos a partir da data de decisão de citação e 

intimação; ii) a responsabilidade civil dos demandados quanto aos atos 

irregulares e ímprobos; iii) a intenção expressa no tocante à conservação 

de direitos do Município de Rondonópolis em relação ao total do dano ao 

erário que eventualmente for apurado; e iv) a demonstração formal da 

intenção do autor quanto à propositura da ação civil de responsabilidade 

por ato de improbidade administrativa. Citados, os requeridos José 

Renaldo, Édio e Elysangela apresentaram contestação, alegando 

preliminarmente a incompetência do juízo de 1º grau, sob o argumento de 

que um dos requeridos é ex-Prefeito, não devendo ser aplicada a Lei nº. 

8.429/92; bem como a inépcia da petição inicial, por ausência de pedido 
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certo e determinado. No mérito, requerem a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial, afirmando a regularidade dos atos praticados. O 

requerido Ananias deixou de se manifestar (id nº. 13379720). A parte 

autora apresentou impugnação, rebatendo as teses defensivas e 

reafirmando os pedidos constantes na inicial. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação cautelar de protesto ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e outros, 

sustentando, em apertada síntese, a necessidade de notificação dos 

requeridos quanto à presente ação, a fim de que seja interrompido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizamento de ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa, cujos elementos para individualização 

das condutas estão sendo colhidos no inquérito civil nº. 51/2012. Por sua 

vez, os requeridos se manifestaram pela extinção do feito sem análise do 

mérito ou, alternativamente, pela improcedência da pretensão inicial. De 

início, destaco que estão presentes na espécie os requisitos do artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, visto que desnecessária a 

produção de outras provas, razão pela qual é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. Da incompetência do Juízo e inadequação da via eleita 

Em preliminar de contestação, os requeridos supramencionados aduzem 

que, dada a função pública ocupada à época dos fatos pelo também 

demandado Ananias Martins de Souza Filho, como ex-Prefeito Municipal de 

Rondonópolis, eventual responsabilização deveria ocorrer de acordo com 

as prerrogativas da Lei de Crime de Responsabilidade, e não pela Lei nº 

8.429/92, o que fatalmente atrairia a competência do Tribunal de Justiça. 

Não obstante tais afirmações, a questão em comento foi objeto de análise 

pelo Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida, 

tendo sido, na ocasião, assentado o entendimento de que prefeitos 

municipais, ainda que sejam agentes políticos, estão sujeitos à Lei de 

Improbidade Administrativa, não se estendendo, para as respectivas 

ações de improbidade, as hipóteses de prerrogativa de foro (ARE 683235 

RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR 

MENDES, julgado em 30/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 

DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013 REPUBLICAÇÃO: DJe-124 

DIVULG 27-06-2013 PUBLIC 28-06-2013 ). Nesse sentido: Agravo 

regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. 

Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Proporcionalidade e 

razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. 

Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 

Processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade 

administrativa com base na Lei 8.429/92. Repercussão geral reconhecida. 

Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. 1. 

Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que 

nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência 

das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o 

reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório 

da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Manutenção da decisão 

mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos 

ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão 

geral. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1053857 AgR, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018) Destarte, 

afasto as preliminares de ofensa ao princípio da legalidade, incompetência 

de juízo e inadequação da via eleita. Da inépcia da petição inicial Rejeito de 

plano a mencionada preliminar, haja vista que a petição inicial preenche os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sendo 

indevidas as alegações de generalidade e indeterminação, uma vez que a 

causa de pedir desta ação está devidamente especificada e se limita à 

interrupção do prazo prescricional, a fim de preservar a possibilidade de 

ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Do mérito Infere-se da 

peça contestatória que os requeridos rebatem, no mérito, questões 

relacionadas não à presente ação cautelar, mas, sim, à própria ação de 

improbidade, que sequer foi ajuizada. Aliás, vale ressaltar que a presente 

ação está afeta às disposições que regem os procedimentos de jurisdição 

voluntária, limitando-se exclusivamente à cientificação dos requeridos 

quanto à interrupção do prazo prescricional para posterior ajuizamento da 

ação principal, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no art. 726 do 

CPC, que assim dispõe: Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar 

formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante 

poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para 

dar-lhes ciência de seu propósito. § 1o Se a pretensão for a de dar 

conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a 

tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. § 2o Aplica-se o 

disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial. Nestes autos 

não se discute se os demandados devem ou não ser processados e 

condenados pela prática de atos ímprobos, mas tão somente visam 

garantir ao ente ministerial a possibilidade de propor a ação pertinente em 

momento oportuno, finalidade esta agora alcançada, a teor do que dispõe 

o art. 202, inciso II, do Código Civil. Art. 202. A interrupção da prescrição, 

que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, 

mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do 

inciso antecedente. Partindo dessas premissas, a procedência da 

pretensão inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente 

o pedido inicial, com fundamento no art. 202, inciso II, do Código Civil, e art. 

726, §2º, do Código de Processo Civil, o que o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, notifiquem-se os requeridos quanto à presente 

ação e, na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos 

termos do art. 729 do Código de Processo Civil. Sem custas, em atenção 

ao princípio da causalidade, e sem honorários advocatícios, já que não 

são devidos ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Edson Dias Reis 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009560-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

CIRCA MARIA GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009560-30.2018.8.11.0003. AUTOR(A): CIRCA MARIA GARCIA DE 

SOUZA, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, atuando como substituto processual de 

CIRÇA MARIA GARCIA DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que sustenta, em síntese, ser a substituída acometida de 

Gonartrose não especificada (CID 10: M17.9), necessitando ser submetida 

a procedimento de artroplastia total dos joelhos, conforme prescrição 

médica expedida pelo Dr. Rodrigo Florência, tendo sido preenchido Laudo 

para Autorização de Internação Hospitalar, encontrando-se regulado na 

Central de Regulação desde o dia 15/08/2018. Assevera a parte autora 

que a indicação do procedimento cirúrgico possui caráter urgente, em 

decorrência da gravidade do problema e do sofrimento suportado, bem 

como que a sua realização só é possível em Cuiabá, não possuindo 

condições de arcar com o custo da cirurgia e das demais despesas. Ao 

final, requer a condenação da parte ré na obrigação de fazer consistente 

em viabilizar à substituída o procedimento de artroplastia total dos joelhos. 

Com a inicial vieram documentos. O NAT emitiu parecer (ID nº. 16012014). 

O pedido de tutela de urgência foi deferido, tendo sido determinada a 

realização da cirurgia, no prazo de 10 (dez) dias (id nº: 16025800). 

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a ausência de interesse processual. No mérito, pugna pela 

improcedência da pretensão inicial (id nº. 16218583). A requerente 

impugnou a contestação, reafirmando os pedidos formulados na peça 

vestibular (id nº. 16672046). Após, vieram-me os autos conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Da preliminar de falta de 

interesse de agir Sustenta o requerido que a parte autora não possui 

interesse de agir, argumentando, para tanto, que a saúde é direito social, 

não podendo ser considerado individualmente para o tratamento de uma 

única pessoa. No entanto, sem razão o réu, haja vista que a presente 

ação tem por objetivo a efetivação do direito fundamental à saúde, não 

podendo a parte autora ser prejudicada pela omissão do ente político 

demandado em cumprir políticas públicas voltadas à garantia de direito 

constitucionalmente assegurado. Assim, rejeito a preliminar. Do mérito 

Cuida-se de matéria de direito e de fato, em que inexiste a necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual se impõe o julgamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 400 de 521



antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Com efeito, apesar 

de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado 

(gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal). 

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de 

responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica 

em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada 

ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, 

cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para 

lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas 

constitucionais. Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência 

médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim 

que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 198 e seguintes a 

forma como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 

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”. O art. 197 da Carta Magna 

prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância 

pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, 

controle e execução, esta última de forma direta ou indireta. Nesse 

contexto, não merecem acolhimento as alegações apresentadas pelo 

Estado de Mato Grosso em contestação, visto que contrárias à sua 

obrigação de fornecer assistência médico-hospitalar aos que dela 

necessitam. Ora, é cediço que as despesas públicas devem estar dentro 

de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela 

rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”. 

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional 

aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, 

mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde de uma 

cidadã que sofre de doença degenerativa e que possui indicação médica 

para realização de cirurgia de artroplastia total de joelho, constando 

solicitação no SISREG III (Sistema Online de Regulação) com o pedido de 

reagendamento do procedimento pendente desde 08/03/2018. Outrossim, 

aliado à prescrição médica, há parecer do NAT no sentido de que existe 

urgência no caso, bem como que “as cirurgias deverão ser realizadas 

com brevidade, devido a limitação funcional, possíveis sequelas, ao 

quadro álgico da requerente e tempo transcorrido desde a primeira 

solicitação médica (04/05/2011). O pleito deve ser atendido em um prazo 

não superior a 60 dias”. No que diz respeito à incapacidade econômica da 

parte autora, restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade 

em arcar com os gastos relativos ao procedimento cirúrgico pretendido, 

uma vez que é usuária do SUS. Ora, se há carência de recursos por parte 

da paciente, bem como a necessidade de se proceder ao tratamento 

médico de artroplastia nos joelhos, impõe-se a procedência da pretensão 

deduzida na exordial. Cumpre ressaltar que não é admitido no estado 

democrático de direito que a paciente aguarde anos para que tenha o seu 

direito fornecido pelo Estado, uma vez que durante esse tempo de espera 

pela cirurgia tem suportado dores e sofrimentos. Aliás, a tutela desse 

direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve 

os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º). De outro lado, 

deixo de analisar o pedido de afastamento da multa cominatória, uma vez 

que não há fixação nos autos. Ante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar a 

Cirça Maria Garcia de Souza os meios necessários para o tratamento 

cirúrgico de artroplastia total dos joelhos com médico especialista em 

ortopedia, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, o 

que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001, assim como em honorários advocatícios. A sentença está 

sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. 

P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325950 Nr: 4039-50.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Considerando a necessidade de realização de julgamento de feito de réu 

preso perante o Tribunal Popular do Júri.

 I – Redesigno para o dia 15 de fevereiro de 2019, às 14h20min, para a 

realização da audiência de instrução e julgamento.

 II – Cumpra-se observando as fls. 203, item II e 209.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 676306 Nr: 8135-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINDO DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - OAB:

 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 audiência designada para o 

dia 07/02/2019 às 17h20min, inquirição de testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682933 Nr: 14047-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Marcos Antônio 

Ferreira de Oliveira e João Vitor da Silva, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675507 Nr: 7415-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DEREK DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Vicente Maria Bezerra Filho, 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683266 Nr: 14330-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de janeiro de 2019, às 15h15min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663888 Nr: 12395-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GUILHERME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - OAB:23.615-0

 Vistos etc.

 Diante da não localização do réu, cumpra-se as demais determinações 

contidas na decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Alberto Ferreira 

de Souza às fls. 216, remetendo-se os autos à Defensoria Pública para 

apresentar as razões recursais, no prazo legal.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar 

as contrarrazões recursais.

Com a juntada das manifestações pertinentes, retornem os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, para apreciação e julgamento do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 652979 Nr: 2571-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEDSON HONÓRIO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISA FERREIRA CARVALHO 

DA COSTA - OAB:, RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 19.723

 Trata-se, demais desses fundamentos, de crime perpetrado com grave 

ameaça à pessoa e cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro 

anos de reclusão, o que atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do 

CPP.Com essas considerações, decreto a prisão preventiva do 

denunciado DIEDSON HONÓRIO DA SILVA JUNIOR, o que faço com 

fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, para 

garantir a ordem pública.Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO 

PREVENTIVA, remetendo-se cópia às Autoridades Competentes.Defiro os 

demais pedidos formulados pelo Ministério Público.Insira-se o mandado de 

prisão, a ser expedido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP).Ciência ao Ministério Público.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683266 Nr: 14330-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO CONCEIÇÃO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Consigno que já foram procedidas às retificações postuladas pelo 

representante ministerial no item "2" de fls. 49.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669426 Nr: 2076-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, JCNDS, RLADS, FJBJMS, GKDJP, 

CMDF, LDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MACHADO - 

OAB:22821/O MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

CAROLINA Mª GUIMARAÊS DE SÁ RIBEIRO REFATTI - 

OAB:18042-A/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, DIEGO ÀTILA LOPES 

SANTOS - OAB:21614/O, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT, JAMIR 

REFATTI - OAB:17111/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 

11.834

 Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS, mantendo a decisão embargada na íntegra, 

tal como foi lançada. No mais, diante do teor da certidão retro, remetam-se 

os autos à Defensoria Pública para que apresente resposta à acusação 

em favor de RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, no prazo legal.A seguir, 

manifeste-se o Ministério Público sobre as informações solicitadas pela 

autoridade policial às fls. 720, requerendo o que entender de direito.Sem 

prejuízo dessas providências, proceda-se à correta enumeração dos 

autos a partir das fls. “689-670”.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

OBSERVANDO QUE SE TRATA DE PROCESSO DE ACUSADOS 

PRESOS.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680514 Nr: 12050-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON LEITE DA SILVA, DEIVISON LEITE 

DA SILVA, MARCOS PAULO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO integralmente os pedidos formulados pelo parquet à fl. 216, bem 

ainda os pedidos acima mencionados. Diligencie-se inclusive via telefone 
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para obter as respostas dos expedientes com máxima urgência, 

observando que se trata de processo de réu preso.

Tudo cumprido, declaro encerrada a instrução processual e determino 

seja concedida imediata vista dos autos ao Ministério Público e, a seguir, à 

Defensoria Pública, para que apresentem seus memoriais finais, no prazo 

legal.

Por fim, imediatamente conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679841 Nr: 11399-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE MOREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima F. A. C. da S, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório do acusado neste ato, declaro encerrada a 

instrução processual e determino seja concedida vista dos autos a 

Defensoria Pública para que apresente seus memorias finais, no prazo de 

cinco dias.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664013 Nr: 12493-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODONETTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, 

RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENEELE GARCIA CARNEIRO - 

OAB:21.103-MT, JESSICA MULLER - OAB:, Jéssica Thais Fabiano 

Cassol Muller - OAB:23.895-MT, RAISA FERREIRA CARVALHO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 19.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das advogadas do requerente Ronaldo José , Dra. Raisa 

Ferreira Carvalho da Costa - OAB/MT nº 19.723 e Dra. Adeneele Garcia 

Carneiro - OAB/MT nº 21.103, da audiência designada nestes autos para o 

dia 25/01/2019, às 17:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685930 Nr: 16712-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14.398-MT

 Autos nº 16712-60.2018.811.0064 – Cód. 685930

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do (a) acusado (a) CAROLINA APARECIDA DOS SANTOS 

SILVA para o dia 10.01.2019, às 17h50min.

Intimem-se a ré, o Ministério Público e a Defesa/Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678861 Nr: 10442-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GLOSKI KLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, determinando a expedição de oficio para 

autoridade policial solicitando o envio do exame do corpo de delito da 

vítima Sdney da Cruz Silva.

Diante da inquirição da vítima, com o retorno das missivas enviadas para a 

Comarca de Canarana/MT, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Solicito informações acerca do cumprimento da missiva à fl.94, a fim de 

interrogar o réu Ricardo Gloski Kley.

Expeça-se oficio para a Quarta Vara Criminal informando acerca de oficio 

de fl.104 dos autos, para que informe quanto à existência de vaga e sua 

anuência para possível transferência do recuperando, para que este 

possa dar continuidade ao cumprimento de pena.

 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:

 Diante da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680917 Nr: 12426-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Fernando Patric 

Correa Ferraz, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das vítimas, da testemunha, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos á defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681325 Nr: 12813-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, ÍTALO 

ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das Grauciano Bispo Gomes e 

Rogério Cesar Emídio, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório dos réus, 

declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683574 Nr: 14625-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Jadir Queiroz 

Santana, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da vítima, das testemunhas, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual.

 Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669993 Nr: 2486-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14.033/MT

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) Arlindo Francisco de Moraes 

Meneses preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo, conforme 

determina o artigo 89 da Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo 

próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 08.03.2019, às 13h40min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666599 Nr: 14703-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ONOFRE GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) Maria Onofre Gomes de Morais 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio 

Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 08.03.2019, às 13h45min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659041 Nr: 8084-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA BITTENCOURT LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO FIGUEIRA 

NETO - OAB:23964

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) Wanessa Bittencourt Lopes 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio 

Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 08.03.2019, às 13h35min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667805 Nr: 778-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) Silvio Pimenta preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 08.03.2019, às 13h30min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656965 Nr: 6328-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) Cassio Maciel dos Santos preenche 

os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício 

da suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 01.03.2019, às 16h55min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636277 Nr: 7331-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GIRARDI - 

OAB:20015, MARCOS NESELLO - OAB:017454

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) José Carlos Zeferino preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 01.03.2019, às 16h10min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671190 Nr: 3577-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) Rogério Ferreira Lima preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 01.03.2019, às 16h20min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634575 Nr: 5877-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERÔNIMO RODRIGUES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:11878

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 125, a qual certifica que o (a) advogado (a) 

Dr. (a) Renato Ocampos Cardoso – OAB/MT 11.878-A, apesar de 

devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de Memoriais Finais 

em favor do acusado GERÔNIMO RODRIGUES FARIA, quedou-se inerte.

 Determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja novamente 

intimado (a) para apresentar alegações finais em favor do réu, o qual 

devidamente o (a) constituiu como defensor (a) conforme petição de fls. 

115/116-v e, permanecendo o causídico (a) silente, intime-se o acusado 

GERÔNIMO RODRIGUES FARIA, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir 

novo advogado, para promover sua defesa ou informar a este Juízo se 

deve nomear-lhe defensor público para tal fim e, neste caso, expor as 

razões pelas quais não possui condições de contratar advogado.

 Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665941 Nr: 14133-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAPAULA LEITE GONÇALVES, 

LUENDERSON DIEGO DA SILVA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 [...] Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que os réus se 

encontram em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de suas carteiras nacionais de habilitação, devendo ser 

expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão 

desta restrição em seus cadastros, salientando que os réus devem 

comparecer perante este juízo para serem citados e responderem a 

presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada a 

suspensão da presente medida. Após, caso os réus não constituam 

advogado ou apresentem resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 664013 Nr: 12493-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODONETTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, 

RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENEELE GARCIA CARNEIRO - 

OAB:21.103-MT, JESSICA MULLER - OAB:, Jéssica Thais Fabiano 

Cassol Muller - OAB:23.895-MT, RAISA FERREIRA CARVALHO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 19.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, redesigno a presente audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de janeiro de 2019, às 17h20min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606497 Nr: 4315-76.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 Intimação do advogado Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira - 

OAB/MT nº 7666, para manifestar-se quanto ao Laudo de Exame 

Psicológioco juntado aos autos, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617388 Nr: 464-58.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO CARDOSO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Intimação do advogado Gilberto de Moraes Viana - OAB/MT nº 19.177, de 

que os autos encontram-se com vistas para apresentação de Memoriais, 

pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 627788 Nr: 643-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR BENITER CORDEIRO DE SIQUEIRA, 

ANTONIO RENATO DA SILVA TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14.525-MT

 Intimação do advogado Híghor Djamíle Mendes Santos – OAB/MT - 

14.525/MT, de que os autos encontram-se com vistas para apresentação 

de Memoriais, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 632658 Nr: 4445-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 

23.146/O

 Intimação da advogada Patrícia Rodrigues Soares - OAB/MT nº 23.146, de 

que foi indicado pelo acusado para patrocinar sua defesa nos autos, o 
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qual encontra-se com vistas para apresentação de Resposta à Acusação, 

pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634150 Nr: 5557-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação dos advogados Antonio Silveira Guimarães Junior - OAB/MT 

15.694 e Thelma Aparecida Garcia Guimarães - OAB/MT 3402-B, de que 

os autos encontram-se com vistas para apresentação de Memoriais, pelo 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635578 Nr: 6754-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB/MT 15.616, 

de que foi indicado pelo acusado para patrocinar sua defesa nos autos, o 

qual encontra-se com vistas para apresentação de Resposta à Acusação, 

pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644249 Nr: 5345-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DIAS BARBOSA, THIAGO 

LEOPOLDINO LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT, Rafael Oliveira Favretto - OAB:15.606

 Intimação do advogado Rafael Oliveira Favreto - OAB/MT 15.606, de que 

os autos encontram-se com vistas para apresentação de Memoriais, pelo 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 653385 Nr: 2962-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado Getúlio Balduíno da Silva Terra Júnior - OAB/MT nº 

15.193, de que os autos encontram-se com vistas para apresentação de 

Memoriais, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673459 Nr: 5572-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SOARES DE SOUZA NETO, HYANN 

LUCAS FERREIRA ROCHETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22889

 Autos nº 5572-29.2018.811.0064 – Cód. 673459

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados Jaime 

Soares de Souza Neto e Hyann Lucas Ferreira Rochete como incursos no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, determino o desentranhamento da petição à fls. 82, vez que se 

refere a processo diverso do presente, bem como seja a referida peça 

encartada nos autos/644457.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298875 Nr: 2072-09.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL DA SILVA, Pedro Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - OAB:15077-A/MT, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação do advogado Alan Bruno Garcia – OAB/MT 22.596 e Alcir 

Oliveira da Silva – OAB/MS 10.340, de que os autos encontram-se com 

vistas para apresentação de Memoriais, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333993 Nr: 4808-24.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVERSON SANTOS MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Intimação dos advogados Antonio Silveira Guimarães Junior - OAB/MT 

15.694 e Thelma Aparecida Garcia Guimarães - OAB/MT 3402-B, de que 

os autos encontram-se com vistas para apresentação de Memoriais, pelo 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638551 Nr: 371-27.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLAYNE SALINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Intimação da advogada Marcia Macêdo Galvão – OAB/MT 15.668, de que 

os autos encontram-se com vistas para apresentação de Memoriais, pelo 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 639782 Nr: 1375-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB/MT 

12.992, de que os autos encontram-se com vistas para apresentação de 

Memoriais, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617065 Nr: 93-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN RAMOS DE 

CARVALHO - OAB:25.389-GO, PAULO CÉSAR PIMENTA CARNEIRO - 

OAB:18.480-GO, PAULO LEMES TAVARES - OAB:33.137-GO

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 129, a qual certifica que o (a) advogado (a) 

Dr. (a) Rafael Lopes de Sousa – OAB/GO 38.975, apesar de devidamente 

intimado (a) pelo DJE para apresentação de Memoriais Finais em favor do 

acusado MARCIO DE SOUZA SOARES, quedou-se inerte.

 Determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja novamente 

intimado (a) para apresentar Memoriais Finais em favor do réu, o qual 

devidamente o (a) constituiu como defensor (a) conforme procuração de 

fl. 111 e, permanecendo o causídico (a) silente, intime-se o acusado 

MARCIO DE SOUZA SOARES, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir 

novo advogado, para promover sua defesa ou informar a este Juízo se 

deve nomear-lhe defensor público para tal fim e, neste caso, expor as 

razões pelas quais não possui condições de contratar advogado.

 Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609212 Nr: 7100-11.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 155, a qual certifica que o (a) advogado (a) 

Dr. (a) Arionaldo Madeira Costa – OAB/MT 13.075, apesar de devidamente 

intimado (a) pelo DJE para apresentação de razões de recurso em favor 

do acusado WESLEY ALVES DE LIMA FRANÇA, quedou-se inerte.

 Determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja novamente 

intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do réu, o qual 

devidamente o (a) constituiu como defensor (a) conforme procuração de 

fls. 120/121 e, permanecendo o causídico (a) silente, intime-se o acusado 

WESLEY ALVES DE LIMA FRANÇA, para no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo advogado, para promover sua defesa ou informar a este 

Juízo se deve nomear-lhe defensor público para tal fim e, neste caso, 

expor as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado.

 Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640754 Nr: 2238-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ROSA, HELIO AMANCIO 

RODRIGUES, OLINTO GOMES DE CARVALHO, DANILO BOZA, AURINO 

ALVES DA SILVA, ANDERSON SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Danilo Lopes Leite - 

OAB:5270-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRAO 

DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 158, a qual certifica que o (a) advogado (a) 

Dr. (a) Charles Danilo Lopes Leite – OAB/MT 5.270, apesar de 

devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de resposta à 

acusação em favor do acusado OLINTO GOMES DE CARVALHO, 

quedou-se inerte.

 Determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja novamente 

intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do réu, o qual 

devidamente o (a) constituiu como defensor (a) conforme certidão de fl. 

154 e, permanecendo o causídico (a) silente, intime-se o acusado OLINTO 

GOMES DE CARVALHO, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo 

advogado, para promover sua defesa ou informar a este Juízo se deve 

nomear-lhe defensor público para tal fim e, neste caso, expor as razões 

pelas quais não possui condições de contratar advogado.

 Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647628 Nr: 8125-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS GUILHERME DE SOUZA APORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 143, a qual certifica que o (a) advogado (a) 

Dr. (a) Edno Damasceno de Farias – OAB/MT 11.134-O, apesar de 

devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de Memoriais Finais 

em favor do acusado LUÍS GUILHERME DE SOUZA APORTA, quedou-se 

inerte.

 Determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja novamente 

intimado (a) para apresentar Memoriais Finais em favor do réu, o qual 

devidamente o (a) constituiu como defensor (a) conforme procuração de 

fl. 83 e, permanecendo o causídico (a) silente, intime-se o acusado LUÍS 

GUILHERME DE SOUZA APORTA, para no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo advogado, para promover sua defesa ou informar a este 

Juízo se deve nomear-lhe defensor público para tal fim e, neste caso, 

expor as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado.

 Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 333749 Nr: 4562-28.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566

 Deste modo, levando-se em conta os esclarecimentos prestados na 

audiência de fl.348/349, a conduta perpetrada pelo reeducando até a 

presente data e em consonância com a cota ministerial de fl.350, o 

ESTADO-JUIZ ACOLHE A JUSTIFICATIVA APRESENTADA às fls.348/349 e 
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deixa de aplicar as sanções judiciais em relação à falta grave durante o 

cumprimento do regime semiaberto de pena.Deverá o recuperando 

deslocar-se até a central de monitoração da Penitencia Local (Major Eldo 

de Sá Correa, Mata-Grande) para instalação da tornozeleira, bem como, 

portar cópia desta decisão acompanhada de documento de identidade 

para apresentar quando solicitado.Elabore-se novo calculo de pena, 

abrindo-se vista as partes para manifestações que entenderem 

pertinentes.No momento do cumprimento desta decisão, o reeducando 

deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado, o que deverá 

ser CERTIFICADO pelo gestor (a) ou atendente.Intime-se o recuperando e 

sua defesa.Ciência ao ministério publico.Expeça-se o necessário, 

cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 679724 Nr: 11292-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação da defesa do réu para, no prazo legal, informar dados 

bancários dele para restituição de quantia.

Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - 36028

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611958 Nr: 2372-87.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (190/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Comunique-se o Juízo da 4ª Vara Criminal acerca da condenação 

proferida nestes autos.

IV – Recebo o recurso de apelação interposto as fls. 209, pois é 

tempestivo.

V – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

VI – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

VII – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680512 Nr: 12048-83.2018.811.0064

 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): VAGNER JUNIOR OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (192/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Aguarde-se a realização da audiência designada.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665429 Nr: 13722-33.2017.811.0064

 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: CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN 

- OAB:3615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos a fim de intimar a 

parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação proposto 

pelo autor, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670800 Nr: 3226-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de Setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 910199 Nr: 8246-66.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DAS GRAÇAS MARTINS, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS IRMÃOS CORREIA EIRELI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS PALMAS EIRELI, O J CHUANTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 (...).Face ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial à fls. 83 

– item “1.0”, DEFIRO nesta ESFERA CRIMINAL a LIBERAÇÃO/RESTITUIÇÃO 

do PRODUTO FLORESTAL, consistente em 4,566m³ de madeira serrada 

tipo caibro, sarrafo, viga e vigota, da essência Maçaranduba, com DOF nº 

20278021 e NF nº 000.927 à sua proprietária INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS IRMÃOS CORREIA EIRELI, ou pessoa por ela autorizada, na 

forma da lei, mediante a apresentação de cópia do DOF válido, e do 

PRODUTO FLORESTAL, consistente em 5,84m³ de madeira tipo assoalho, 

da essência Camuru e Ipê, com DOF nº 20277156 e NF nº 000.70 à sua 

proprietária O.J. CHUANTS ME, ou pessoa por ela autorizada, na forma da 

lei, mediante a apresentação de cópia do DOF válido, expedindo os 

respectivos termos. Proceda a exclusão de Indústria e Comércio de 

Madeiras Irmãos Correia Eirelli e O.J. Chuants do polo passivo da lide, ante 

a inexistência da prática de crime ambiental.Quanto ao pedido de doação 

liminar da madeira representada como carga nº 02 – NF 251, pleiteado no 

item “2” da cota ministerial, será analisando em momento oportuno, vez 

que não consta dos autos avaliação do produto, não havendo nenhuma 

segurança jurídica nesta doação, pois não se sabe o valor do bem para 

futura responsabilidade dos infratores, razão pela qual não se verifica 

medida viável e prudente a doação liminar do produto apreendido.Expeça 

mandado para avaliação do produto florestal apreendido nestes autos (NF 

251), a ser cumprido pela Oficiala de Justiça deste Juízo, em conjunto com 

os policiais ambientais do núcleo de policiamento do JUVAM, no prazo de 

05 (cinco) dias.Vindo o laudo de avaliação, voltem-me conclusos.Ciência 

ao Ministério Público.Encaminhe cópia desta decisão à SEMMA para 

conhecimento.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 13 

de dezembro de 2018. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 273/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

ALTERAR, em parte, a portaria 270/2018-cnpar de 12 de dezembro de 

2018, onde lê-se "no período de no período de 07.01.2019 a 20.01.2019", 

leia-se "no período de no período de 07.01.2019 a 2 1.01.2019".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 14 de dezembro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 274/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR a servidora Gilmara Cristina Campos Filgueiras, Matrícula n. 11491, 

Técnica Judiciária PTJ, na Secretaria da 2ª Vara criminal da Comarca de 

Sinop, com efeitos a p artir do dia 18/12/2018, ficando revogado todos os 

efeitos contrários.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 14 de dezembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Pedido de Providências n° 13474-83.2018.811.0015 - Cód. 335967

Requerente: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT

Requerido: Eduardo Pereira da Silva

Vistos,

Considerando a revogação das medidas protetivas deferidas em desfavor 

do requerido (fls. 04/06) e a informação de que a vítima dos fatos 

narrados nestes autos declarou interesse em não representar contra o 

requerido (fl. 07), em consonância com a decisão proferida à fl. 03, tenho 

que o presente procedimento perdeu seu objeto.

Destarte, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311506 Nr: 15514-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AGNALDO JOSÉ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA FERREIRA ARAÚJO 

GOUVEIA - OAB:OAB/MT 12.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providência nº. 15514-72.2017.811.0015 – Código 311506

Requerente: Agnaldo José Santana

Vistos,

Trata-se de pedido de providência em que o AGNALDO JOSÉ SANTANA, 

por meio de advogado constituído, requer a restituição de custa 

recolhidas, mas não utilizadas.

Para provar o alegado, juntou aos autos as cópias da Guia n° 66658 (valor 

R$ 1.000,00) e da Guia n° 41207 (valor R$ 4.750,00) e seus respectivos 

comprovante de pagamento de título (fls 03/04 e 05).

Instada a se manifestar, o Cartório Distribuidor informou que “a guia 66658 

(...) trata-se de guia de processo físico, em que as guias são recolhidas 

antes da distribuição; em consulta no Sistema Apolo (processos físicos) 

não há distribuição de processo com as partes informadas na guia, 

portanto não utilizada”, bem como que “quanto à guia 41207 refere-se ao 

processo n° 1003351-77.2017.8.11.0015 (Processo Judicial Eletrônico) em 

trâmite na Segunda Vara Cível desta Comarca” (fl. 11).

À fl. 20 aportou aos autos a sentença proferida no processo em que a 

guia 41207 encontra-se vinculada, em que o juízo homologou o pedido de 

desistência e declarou extinto o processo e, “em observância aos 

princípios da razoabilidade, proporcionalidade (art. 8º do CPC), 

considerando o valor atribuído à causa e o montante recolhido pelo autor” 

deixou de condená-lo “ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, bem como 

eventuais despesas processuais remanescentes”.

É o relatório necessário.

Decido.

Em relação à guia nº 66658 (fl. 03), considerando que a certidão de fl. 11 

dá conta de que não foi vinculado ou utilizado, DEFIRO o pedido de 

restituição do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recolhidos através dela.

Destarte, comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao 

pagamento da guia não utilizada, encaminhando-se os documentos 

necessários e, aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação 

da restituição, cientifique-se o requerente.

Por outro lado, no que tange a Guia nº 41207, considerando que a 

sentença proferida na ação penal em que a guia foi vinculada deixou de 

condenar o requerente tão somente ao recolhimento de custas e taxas 

judiciais complementares e despesas processuais remanescentes, nada 

se referindo a importância já paga, entendo que o valor foi devidamente 

utilizado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de restituição do valor de R$ 

4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), recolhidos através da 

mencionada guia.

Ressalto que, eventual inconformismo em relação a utilização do valor, 

deverá ser pleiteado perante o juízo em que tramita o processo que o valor 

encontra-se vinculado.

Após, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001262-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MATEUS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO E POLO PASSIVO para que dentro do prazo 

de 15(quinze) dias, querendo: ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE 

PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos autos, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010879-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1010879-94.2018.8.11.0015. IMPUGNANTE: 

BANCO DO BRASIL S.A IMPUGNADO: CONSTRUTORA ROCHA EIRELI 

Vistos etc. Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca da impugnação apresentada (art. 12 da Lei n.º 

11.101/2005). Findo o prazo, intime-se o administrador judicial para emitir 

parecer no prazo de 05 dias, com a juntada de documentos necessários, 

nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei n.º 11.101/2005. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012048-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURISVALDO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI ANTONIA MARINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012048-19.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

MAURISVALDO CORREIA REQUERIDO: SIRLEI ANTONIA MARINS Vistos 

etc. De ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este 

juízo, visto que se trata de carta precatória que aborda matéria que é de 

competência da Vara Especializada de Família e Sucessões. Portanto, não 

sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à 

referida vara especializada, o declínio da competência para presidir e 

julgar a causa é uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência 

em prol da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Sinop, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, com a 

remessa devida, feitas as anotações e baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196820 Nr: 18520-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VINICIUS MAZZOCATO GAIÃO, JÚNIA 

IANNELLA ALVES GAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROVIAS DE MÉXICO S. A. DE C. V. - 

AEROMEXICO, NASCIMENTO TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A, LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA - OAB:SP/ 

164.322-A, RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - OAB:145.521/SP

 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, nos termos 

dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinta a execução em pauta.Custas e despesas processuais pro rata, 

arcando cada parte com os honorários advocatícios de seu patrono, por 

força do art. 90, § 2.°, do CPC.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para 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.: 77018 Nr: 5383-24.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESTA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:OAB/MT. 20.715, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT-5447, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Vistos etc. [...] Pugnou a parte exequente pelo bloqueio de veículo 

mediante sistema RENAJUD, que defiro. Logo, proceda-se a pesquisa 

online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de 

veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o bem 

constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a parte 

executada, inclusive acerca do seu encargo como depositário judicial, 

ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a 

parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário 

judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, digam as 

partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação ou 

indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Após, cumpridas as diligencias 

retro, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Por fim, 

considerando que a parte executada foi devidamente citada, porém, não 

pagou a dívida, com fulcro no art. 782, § 3º do CPC, não há óbice à sua 

inclusão no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Oficie-se, 

a fim de incluir o nome do executado em seus cadastros. Intime-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78095 Nr: 6466-75.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESTA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:OAB/MT. 20.715, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT-5447, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada 

Vesta Comércio e Transportes S/A, inscrita no CNPJ n.º 

05.963.726/0001.43, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

194.048,42 (cento e noventa e quatro mil quarenta e oito reais e quarenta 

e dois 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.Por fim, 

considerando que a parte executada foi devidamente citada, porém, não 

pagou a dívida, com fulcro no art. 782, § 3º do CPC, não há óbice à sua 

inclusão no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Oficie-se, 

a fim de incluir o nome do executado em seus cadastros.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103359 Nr: 10372-05.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

Elias Rodrigues da Silva, inscrita no CPF n.º 616.637.789-49, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 57.317,90 (cinquenta e sete mil 

trezentos e dezessete reais e noventa 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.: 193827 Nr: 15600-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRESED TRANSPORTES LTDA -EPP, 

LEONARDO CRESTANI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada 

Transcresed Transportes Ltda - Epp, inscrita no CNPJ n.º 

03.406.695/0001-02; Leonardo Crestani Junior, inscrito no CPF n.º 

815.185.441-34 até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

166.275,87 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), determino seja transferida 

imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a 

este processo, quando restará formalizada a penhora.Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, a ser desde logo desbloqueado, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, ciente de que sua inércia implicará no 

arquivamento administrativo dos autos, que desde logo determino, com a 

espreita da prescrição intercorrente a fustigar-lhe a execução.Defiro 

ainda a juntada do substabelecimento apresentada na petição 72/74. 

Porém, indefiro o pedido para que as intimações sejam feitas em nome dos 

dois causídicos indicados, bastando que seja feito em nome de um ou de 

outro. Anote-se para fins das intimações de praxe.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 253918 Nr: 138-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINALDO GERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLUS LUIZ TEIXEIRA 

TRINDADE - OAB:8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISA ALVES DO CARMO - 

OAB:14755/O, VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - OAB:OAB/MT 11.366

 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 

Passaredo Linhas Aéreas, inscrita no CNPJ n.º 00.512.777/0001-35 até o 

limite do crédito em execução, na quantia de R$ 11.741,14 (onze mil, 

setecentos e quarenta e um reais e quatorze 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 411 de 521



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.: 153281 Nr: 1317-25.2011.811.0015

 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: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA 

ARAPONGAS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA - EXODUS I, BANCO DO BRASIL S/A, 

MARIAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, RHUBIA ANTUNES 

SEGATO - OAB:17901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:192978/SP, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A, TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601-MT

 Vistos etc.

Em viés de prolatar sentença, restou constatado defeito que pode gerar 

nulidade ou até mesmo caracterização de cerceamento de defesa, se 

nessas alturas não forem supridas. Ato trivial, porém fundamental. 

Infelizmente. Já que trata de processo há mais de 07 anos em tramitação e 

pertencente à meta deste juízo.

A denunciação a lide foi aceita em desfavor de 02 réus, a saber: Márcio 

Demeis ME e Demeis & Demeis Ltda. (p. 207/208).

 Entretanto, somente a empresa Demeis & Demeis Ltda. foi citada (p. 

231-v). Em razão disso apresentou sua defesa e participou de todos os 

demais atos do processo.

 Márcio Demeis ME não foi citada. Desta feita, intime-se a parte autora para 

que forneça o endereço atualizado da denunciada ou requeira outra 

providência que entender de direito, em 10 dias.

 Com o aporte do endereço, cite-se a empresa denunciada para, 

querendo, apresentar defesa no processo no prazo de 15 dias e por 

economia e celeridade processual, com a respectiva, descreva quais 

provas pretende produzir.

Se contestar, à replica no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 325012 Nr: 6314-07.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRF TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A LAVRATI CORREA COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RAFAEL GARCIA - 

OAB:OAB/MT 17500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citem-se as empresas requeridas, na pessoa de seu sócio ou 

representante, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo 

de 15 dias, a teor do art. 135 do CPC.

Se contestar, juntando documentos ou aduzindo preliminares, à replica no 

mesmo prazo.

Suspendo os autos principais, cód. 238084, até o deslinde do feito (art. 

134, § 3.°, do CPC). Certifique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110269 Nr: 2609-16.2009.811.0015

 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: MARIA JOSÉ LISBOA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de p. 431, a determinar sejam os autos encaminhados à 

contadoria do juízo, a fim de apurar os valores das custas finais devidas 

pelas partes, nos termos da r. sentença de p. 310/313 e v. acórdão de p. 

321/327.

No mais, sobre a petição de p. 432/433, e documentos de p. 434/434, em 

respeito à dialeticidade, diga a parte exequente, em 15 dias, pugnando o 

que de direito entender.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121275 Nr: 450-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, via DJE, na pessoa de seu advogado, para 

em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, pugnando o que entender 

de direito.

 Desnecessária sua intimação pessoal, pois já tentada, que por sinal, 

restou infrutífera (p. 213).

 Concomitante, intime-se a parte executada para se pronunciar.

Transcorrido o mencionado prazo sem qualquer manifestação da parte 

exequente, deverá o Sr. Gestor certificar o transcurso do prazo, fazendo 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167626 Nr: 2505-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CLAUDIO GRANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT, 

SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18.589/MT

 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, nos termos 

dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinta a execução em pauta.Custas e despesas processuais por conta 

de quem as proveu, honorários advocatícios por conta de cada qual, na 

forma acordada. Por fim, determino o levantamento dos valores vinculados 
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neste feito (p. 162/163), devendo a transferência ser realizada na conta 

informada no item 04, da petição de p. 165/166, mediante a expedição de 

alvará judicial.Determino, no mais, a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema renajud no prontuário do veículo indicado à p. 147, de propriedade 

da parte executada.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.: 64467 Nr: 4159-85.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. BORDINI & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada 

A. M. Bordini & Cia Ltda., inscrita no CGCMF n.º 02.046.099/0001-98 até o 

limite do crédito em execução, na quantia de R$ 54.696,75 (cinquenta e 

quatro mil, seiscentos e seis reais e setenta e cinco 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.: 171667 Nr: 6787-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISFRUNORTE DISTRIBUIDORA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA -ME, KEILE CRISTYELE BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de p. 141, pugnando pela citação por edital da parte executada 

para efetuar o pagamento do débito, nos termos da decisão de p. 26/27, 

uma vez que esta ação navega desde 2012 e até o presente momento não 

foi citado, pois todas as tentativas restaram infrutíferas.

Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer 

que a parte executada está em lugar incerto e não sabido.

 Assim, determino a citação das executadas por edital, com prazo de 30 

dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código 

de Processo Civil.

Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como 

curador especial a douta Defensora Pública desta Comarca, que atua 

nesta Vara nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

para defender os interesses da parte executada, devendo ser cientificada 

pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em que deva 

atuar.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2270-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARALMENDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Vistos etc.

O acesso pelo credor aos dados relativos ao patrimônio declarado à 

Receita Federal, pelo devedor, é cabível como uma das últimas medidas 

tendentes à constrição de seus bens, por se relacionar com informações 

protegidas pelo sigilo fiscal, de modo que, sem mais alternativas, seja 

valorizada a efetividade da prestação jurisdicional em prazo razoável.

 Convém acentuar que a execução é feita no interesse do credor, mas de 

modo menos oneroso ao devedor. Dicção dos arts. 789, 797 e 805 do 

CPC.

 Não significa atuação jurisdicional estéril ou indiferente, ou que as partes 

hajam com impropriedade ou maliciosamente, em homenagem aos arts. 2º, 

4º, 5º e 6º do CPC.

 Nesse passo, outras diligências precedentes foram intentadas. Porém 

sem êxito, não restando opção que não recomendasse tal acesso 

garantido pela Lei.

 É o caso dos autos, que autoriza a diligência, pois a causa está num 

impasse, ante a falta de bens da parte devedora.

 Destarte, defiro o pleito formulado, para o fim de determinar a pesquisa, 

no sistema INFOJUD, de forma a obter as 03 últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, os quais passaram a tramitar em 

segredo de justiça, devendo a secretaria proceder o necessário para 

identificação visual de tal condição, a ser respeitada com o devido rigor.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, no prazo 

de 05 dias, requerendo ainda o que mais for de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130982 Nr: 10198-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA. - ME, JULIANA ZARDO BOND WERLANG, BRUNA OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem os 

arestos ora compilados, com destaques em negrito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. RENAJUD. CONSULTA. 

DEFERIMENTO. A orientação das turmas que compõem a 2ª Seção desta 

Corte no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do 

credor, razão pela qual deve ser feita a consulta aos sistemas eletrônicos 

(INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) colocados exclusivamente à disposição 

da autoridade judiciária, para dar celeridade e efetividade a tais processos 

executivos, sem necessidade de esgotamento pelo credor dos meios 

possíveis na procura do endereço ou bens do devedor, não 

representando tal consulta qualquer excepcionalidade ou quebra de 

sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª 

Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. 

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. 

RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da 
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competência do juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se 

torna razoável proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele 

efetivado, por meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente 

ou aplicações financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as 

diligências para localização do executado, é possível a utilização dos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. 

(TJ-MG; AI 1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 

20/06/2018; DJEMG 29/06/2018). Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira 

a determinar a realização das pesquisas nos sistemas eletrônicos 

conveniados mencionados, a serem os extratos agregados ao feito. A 

seguir, pronuncie-se a parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo o 

que for de direito. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 102105 Nr: 9085-07.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 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 

Almir Salvadori., inscrita no CPF n.° 491.624.979-87 até o limite do crédito 

em execução, na quantia de R$ 25.496,94 (vinte e cinto mil, quatrocentos 

e noventa e seis reais, e noventa e quatro 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.

INDEFIRO o pedido de dilação do prazo para apresentar a matrícula do 

imóvel, diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 416.

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.: 31237 Nr: 1897-36.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar-se acerca da 

certidão de p. 344, dando seguimento ao feito em 05 dias, sob pena de 

julgamento do processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92341 Nr: 9685-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVAIR DOS SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8.773/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em virtude da inércia do requerente, conforme certificado à p. 175, 

manifeste-se a parte requerente quanto a continuidade do feito, no prazo 

de 05 dias, para pugnar o que de direito entender, sob pena de julgamento 

do processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 72885 Nr: 1514-53.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PAULO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROMANI 

PATUSSI - OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos etc.

 A parte exequente/excepto aparenta conduta com certa ambiguidade. 

Esclareça, em 05 dias, se concorda com o valor de venda do caminhão 

promovido pela parte executada/excipiente, ou com o valor dele com base 

na tabela FIPE, conforme determinado pela r. decisão de p. 515/518. O que 

poderá prejudicar a análise da exceção de pré-executividade de p. 

568/579.

Isso porque à p. 606 de sua petição consignou que “o exequente não se 

opõe que o valor do bem seja calculado com base no valor apurado as fls. 

419, devidamente corrigido”.

 Entretanto, ao final disse que “se a requerente/executada pretende 

devolver o valor do bem que foi alienado devidamente corrigido, 

acredita-se que este deva ser um pouco mais elevado que o valor da 

tabela FIPE, e cujo deferimento do pedido se dará com base no pedido feito 

pela própria executada, o que impedirá a oposição de recursos e ainda 

restabelecerá, em definitivo, o valor a ser pago ao exequente a título de 

restituição do bem”.

Noutra senda, determino, seja oficiado à Caixa Econômica Federal, 

agência local para em 05 dias transferir o valor de R$ 80.158,40, 

depositado pela parte executada em 03/10/2014 em conta judicial, 

conforme comprovante de p. 474, tendo como favorecida a parte 

exequente Ivo Paulo Braun (p. 474), diretamente para a Conta Depósitos 

Judiciais do E. TJMT, vinculando-o aos presentes autos.

Determino, no mais, que a parte executada/excipiente, em 05 dias, 

apresente cálculos nos parâmetros revisionados no v. acórdão de p. 

354/363, levando-se em conta a compensação das parcelas inadimplidas 

do financiamento, em demonstrativo analítico.

Em seguida, com o aporte dos cálculos, diga a parte exequente no mesmo 

prazo.

Por fim, mantido o bloqueio de valores, via sistema BACENJUD, até sejam 

resolvidos os cálculos apresentados pela parte executada, a fim de 

apurar a quantia devida por cada uma das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 158395 Nr: 5586-10.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROSA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE LIMA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar-se acerca da 

certidão de p. 95, dando seguimento ao feito em 05 dias, sob pena de 

julgamento do processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 317-63.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SANTINA GROSSI PERINOTTO, ROGÉRIO 

AUGUSTO PERINOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COELHO BARBOSA, CRISTIANE 

COELHO BARBOSA, SIRLEI MARTINS DA SILVA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE C. ZECCA - 

OAB:8.315-B/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ, 

SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para que compareça em 

Secretaria a fim de retirar a Certidão de Crédito expedida.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196681 Nr: 18398-16.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNÁ BRENDA CORREIA VERARDO, 

ROSELEIDE APARECIDA CORREIA PROFETA, NELSI ANTONIO VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELLA PRANDINI PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:36.656-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 18398-16.2013.811.0015 – Código: 196681

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL

PARTE RÉ: THAYNÁ BRENDA CORREIA VERARDO e ROSELEIDE 

APARECIDA CORREIA PROFETA e NELSI ANTONIO VERARDO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Nelsi Antonio Verardo, Cpf: 17641276920, 

Rg: 1414870 SSP PR, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Rio Grande 

do Sul, S/n, Centro, Cidade: Itanhangá-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/02/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 60.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 77.326.023/0001-15, com 

endereço na Rua Capitão Jacy da Silva Pinheiro, nº 1045, Cilo 03, CEP 

86.073-050, em Londrina/PR, ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de 

Atos c/c Pedido de Antecipação de Tutela ou Medida Liminar autuada sob. 

n. 18398-16.2013.811.0015 - código de processo 196681, em trâmite 

perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com fundamento nos 

artigos 343, §1°, 200, 201, 236, §1°, 237,247, 273 todos do antigo Código 

de Processo Civil e incisos LIV e LV do artigo 5°da Constituição Federal 

contra NELSI ANTONIO VERARDO, brasileiro, casado, portador do CPF n. 

176.412.769-20, atualmente em local incerto e não sabido, alegando em 

síntese que diante da reiterada ausência de intimação da empresa ora 

Autora, que sempre esteve em local certo e sabido, em diversas etapas 

processuais relevantes nos autos n° 403/2005 (numeração única 

9932-14.2005.811.0015, código 70292) de Ação Reparatória de dano 

decorrente de ato ilícito por acidente de trabalho proposta pelo ora 

Requerido e outra em desfavor da ora Autora Cia Multi Industrial, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, todos os atos 

processuais a partir da fl. 196 são nulos, inclusive a r. sentença ali 

proferida e seu pedido de cumprimento, em razão da afronta aos 

Princípios Constitucionais do Devido Processo legal e Contraditório e 

Ampla Defesa e demais dispositivos legais invocados. Considerando o 

dano gravíssimo gerado com a ausência de intimação em etapas 

processuais relevantes, inclusive no momento da publicação da sentença, 

retirando-lhe o seu direito à recorrer, o que resultou a condenação da 

empresa ora Autora ao pagamento de valores exorbitantes e continuados, 

pleiteou-se a antecipação de tutela ou medida liminar para o fim de ser 

determinada a suspensão do cumprimento da sentença nos autos nº 

403/2005 até o julgamento desta ação e, consequentemente, fosse 

ordenado o recolhimento da Carta Precatória expedida nos autos 403/2005 

às f ls.  370 (doc. 02),  a qual  fo i  autuada sob nº 

0026777-08.2013.8.16.0014 perante a 10ª Vara Cível da Comarca de 

Londrina/PR (doc. 03), mediante sua devolução a este r. Juízo. Ao final, 

requereu a procedência da ação, confirmando a antecipação de tutela ou 

a ordem liminar concedida, para o fim de ser declarada a nulidade da 

audiência de instrução e julgamento de fls. 196 dos autos 403/2005 e 

todos os demais atos subsequentes ou, alternativamente, declarada a 

nulidade da intimação por edital de fls. 204 e audiência de instrução e 

julgamento de fls. 207 e demais atos subsequentes ou, ainda, 

alternativamente, declarada a nulidade da publicação da sentença, às fls. 

240, e todos os demais atos subsequentes, com a condenação do 

Requerido Nelsi Antonio Verardo e outra ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 

do antigo Código de Processo Civil. Requereu provar o alegado por todos 

os meios de provas em direito admitidos, especialmente prova oral, juntada 

de novos documentos, perícia e tudo o mais que for necessário à 

comprovação do direito da empresa Autora. Atribuiu-se à causa para fins 

fiscais e de alçada o valor de R$ 60.000,00, com fundamento no artigo 

258, do antigo Código de Processo Civil em 13 de dezembro de 2013.

DESPACHO: Vistos etc. Pleito de p. 346 a requer a citação por edital da 

parte requerida Nelsi Antônio Verardo, vez que esta ação navega desde 

2013 e até o presente momento não foi citado, pois todas as tentativas 

restaram infrutíferas. Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido 

sobredito, a reconhecer que ele está em lugar incerto e não sabido. 

Assim, determino a citação da parte requerida sobredita por edital, com 

prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos 

do Código de Processo Civil. Se devidamente citada, quedar-se inerte, 

nomeio-lhe desde logo como curador especial a douta representante da 

Defensoria Pública, núcleo de Sinop-MT, nos termos do art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte 

demandada, devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de 

todos os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179929 Nr: 728-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 
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OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.79V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236625 Nr: 9826-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVISTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA - ME, ADRIANA DA SILVA ALLEBRANDT, SANDRO MOACIR 

ALLEBRANDT, QUILBERTO OTAVIO ALLEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado na COMUNIDADE BOM JARDIM 

(SALIENTANDO QUE O ENDEREÇO INFORMADO NÃO É ABRANGIDO 

PELOS CORREIOS) 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 das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174335 Nr: 9723-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA DIAS, SELVINO PEREIRA DA 

SILVA, VILMAR MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

FURQUIM - OAB:OAB/MT 12.746, RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

Na audiência realizada em 21/11/2018, termo de p. 149 e CD de p. 150, a 

parte embargante insistiu no depoimento pessoal do requerido Selvino 

Pereira da Silva. Deveria preparar a diligência.

Em vez disso, peticionou às p. 156/157, inclusive esgotado o prazo para 

preparar a diligência, tornando precluso o depoimento pessoal almejado, a 

sustentar sua desistência, requerendo, entretanto, inspeção judicial no 

imóvel disputado.

 Como visto, além da preclusão, a parte embargante, que tinha a 

prerrogativa, desistiu de ouvir um dos adversários. Não sendo 

determinado interrogatório do réu Selvino Pereira da Silva, não há qualquer 

óbice em não ouvi-lo, pois seria apenas no intuito de angariar confissão, o 

que é extremamente raro.

A inspeção judicial também não se revela pertinente e nem relevante, 

bastando diligência pormenorizada a ser realizada pelo senhor Oficial de 

Justiça, de modo a levantar e explícitar tudo que observar e detectar no 

imóvel, inclusive em termos de ancianidade, as acessões e benfeitorias 

etc.

 Isto posto, ACOLHO e HOMOLOGO a desistência da tomada de 

depoimento pessoal do requerido Selvino Pereira da Silva, 

consequentemente CANCELANDO a audiência marcada para esta data, 

até porque precluiu a sua oitiva; INDEFIRO a inspeção judicial; mas 

DETERMINO vistoria a ser diligênciada pelo senhor Oficial de Justiça, às 

expensas do embargante, cumprindo as especificidades acima delineadas 

e tudo mais que for encontrado.

 Juntado o laudo de vistoria, manifestem-se as partes em 05 dias, prazo 

comum. Se nada mais for requerido, encerrada restará a instrução 

processual, com a remessa das partes às alegações finais escritas, no 

prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela parte embargante.

 Já deferida a juntada de substabelecimento, aportada às p. 154/155, 

cadastre-se e anote-se para fins das intimações de praxe, levando-se em 

conta que o substabelecimento é sem reservas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013484-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EXECUTADO)

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013484-47.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MAURO 

LUCIO TRONDOLI MATRICARDI EXECUTADO: JOSE ANTONIO DUBIELLA, 

MADEIREIRA VINICIUS LTDA Vistos etc. Em virtude das notícias trazidas 

nos embargos de terceiro (1008972-84.2018.8.11.0015), associados a 

este processo, de que o exequente está ostensivamente “desfilando” com 

o veículo BMW X6 M, placas MLI 5588, RENAVAM 00557632960, branco, 

deve ser frisado que a decisão de Id. 14830163 determinou a penhora, 

avaliação e remoção, com a entrega do bem ao exequente. Não autorizou 

a sua utilização. O carro deve ficar guardado e conservado. Advertências 

a respeito foram lançadas nos referidos embargos de terceiro em decisão 

proferida nesta data, cujo excerto é o seguinte: “Noutro vértice, 

inconformada, a parte embargante sustentou ter adquirido o veículo, cujo 

objeto foi penhorado e removido, sendo entregue em mãos do fiel 

depositário Mauro Lucio Trondili Matricardi, credor no processo de 

execução que tramita sob o nº 1013484-47.2017.811.0015, nesta Vara, 

estando este a usufruir ostensivamente do veículo, a com ele desfilar 

pelas ruas da cidade: “Ademais, registra-se que, o Requerente da ação 

principal está utilizando-se do veículo de forma abusiva, ou seja, 

utilizando-se do bem sem haver qualquer preocupação quanto à sua 

conservação e resguardo do mesmo. Fato este, que preocupa o 

Embargante na conservação do bem que fora apreendido”. Verdadeiro ou 

não, já que não demonstrado suficientemente, de qualquer maneira é certo 

que o embargado/exequente não foi autorizado e nem será por enquanto, 

pois essa não é a índole e não a vocação da penhora, a utilizar o veículo 

constritado de forma alguma, a não ser sua estrita conservação como 

depositário judicial, sob pena de ser removido sumariamente do encargo, 

pois estaria transgredindo comando legal e a ordem judicial como 

depositário. Nesse rumo, no feito executivo será expedida também ordem 

imediata para que o embargado/exequente abstenha-se de qualquer 

utilização ou movimentação desnecessária do veículo penhorado, cuja 

penhora não pode servir para espezinhar o adversário ou tripudiar sobre 

o encargo de fiel depositário, com risco de acidente, desgastes, enfim, 
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desvalorização indevida e irresponsável de quem tem o dever de zelar 

pelo patrimônio penhorado”. Assim, se houver qualquer outra notícia 

acerca da utilização do referido bem penhorado será removido sem 

contemplação o depositário judicial do veículo, do que deverá ser intimado 

pessoalmente com urgência, podendo até mesmo o bem ser entregue ao 

embargante nos autos apensos. No mais, em atenção ao pleito de Id. 

15698417, garantida a dialeticidade, sobretudo em relação à adjudicação 

pretendida, manifeste-se a parte executada em 10 dias, seguindo-se a 

conclusão para posterior análise deste e dos demais pedidos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1008972-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ORLANDO SERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EMBARGADO)

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EMBARGADO)

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008972-84.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: NILTON 

ORLANDO SERRA EMBARGADO: MADEIREIRA VINICIUS LTDA, JOSE 

ANTONIO DUBIELLA, MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI Vistos etc. 

Embargos de terceiro opostos por Nilton Orlando Serra em desfavor de 

Madeireira Vinícius Ltda., José Antônio Dubiella e Mauro Lúcio Trondoli 

Matricardi, todos qualificados. Aduziu ser o legítimo proprietário do veículo 

BMW X6 M, placas MLI 5588, RENAVAM 00557632960, branco, cujo bem 

foi objeto de penhora e remoção ocorrida em 03/09/2018. Estava na sua 

legítima posse na ocasião. Mencionou ter adquirido de boa-fé o veículo em 

02/08/2018. No entanto não promoveu a transferência do bem para o seu 

nome, conforme documento apresentado. Entendeu ser elevada a 

probabilidade de seu direito, a pugnar pela tutela de evidência para imissão 

na posse do veículo. É o breve relato. Decido o pedido de tutela. Dispõe o 

art. 674 do Estatuto Adjetivo Civil, in verbis: “Art. 674. Quem, não sendo 

parte no processo, sofrer constrição ou ameaça desconstrição sobre 

bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro 

proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, 

para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando 

defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o 

disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de 

decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à 

execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de 

desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez 

parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do 

objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos 

legais dos atos expropriatórios respectivos”. É Luiz Guilherme Marinoni 

quem conceitua os embargos de terceiro como: “demanda que visa a 

impedir ou livrar de constrição judicial indevida de bem cuja posse ou 

propriedade pertence à terceiro (...). Os embargos de terceiro objetivam 

impedir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição 

judicial injusta. Tutelam a posse e determinado direitos reais de garantia 

(Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 665)”. Os embargos de terceiros possuem a finalidade 

de livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da 

constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que 

não faz parte, e ainda, evitar a alienação de bem ou direito indevidamente 

constrito ou ameaçado de o ser. Os professores Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria de Andrade ensinam: “São atos de contrição judicial, passíveis 

de impugnação pela via de embargos de terceiro: a penhora, o arresto, o 

sequestro, o depósito, a alienação judicial, arrecadação, o arrolamento, o 

inventário, a partilha, a hipoteca judicial, busca e apreensão de coisa”. 

(pág. 1488, Código de Processo Civil Comentado, Novo CPC-Lei 

13.105/2015, Revista dos Tribunais, 2015). Portanto, a ação de embargos 

de terceiro é remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não 

sendo parte no processo, sofre turbação, esbulho ou ameaça na posse 

de seus bens por ato de apreensão judicial. Desta feita, a embargante é 

parte legítima para atuar no feito, uma vez que, segundo a tese, teria 

adquirido o veículo BMW X6 de José Antônio Dubiella, cujo objeto sofreu 

constr ição/penhora no processo de execução de n. ° 

1013484-47.2017.8.11.0015. A priori, em ação de embargos de terceiro 

não se aplicam automaticamente as regras da tutela de urgência ou de 

evidência, bastando o atendimento do disposto no art. 678 do CPC: “Art. 

678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a 

posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo 

único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de 

reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, 

ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”. 

Assim, além de não ter atendido os requisitos do art. 311 do CPC, não 

vislumbrado nenhuma das hipóteses suficientemente demonstradas dos 

seus incisos, também não verificados os fundamentos do art. 300 do 

mesmo Estatuto Instrumental. Mesmo porque, conforme já consignado, 

neste tipo de ação não se perquire, em linha de princípio, de tutela de 

urgência, mas da suficiência probatória da posse, sua legitimidade e 

idoneidade, para obtenção da liminar, desde que prestada a caução 

suficiente. Nesse passo, nenhuma garantia ofertada. Caução alguma ao 

menos sugerida. O que inviabiliza de chofre qualquer pretensão liminar. No 

que concerne à suficiência probatória da posse ou propriedade 

molestadas pela constrição judicial, de ver que também não restou 

satisfatoriamente preenchida. Pelo menos por enquanto, nesta sede 

liminar, não basta por si a alegação de boa-fé na aquisição do veículo, a 

observar ainda assim que naquela ocasião, 02/08/2018, já tramitava a 

ação executiva há mais de oito meses na qual a parte exequente intentara 

diligências visando localizar e penhorar bens da parte executada, 

especialmente recursos financeiros disponíveis no sistema bancário 

nacional, noticiada noutra execução de título extrajudicial na Justiça 

Federal. Infrutífera. Por outro lado, neste mesmo diapasão, o carro 

penhorado estava em nome do executado. E não foi transferido para a 

parte embargante justamente por constar restrição/impedimento para essa 

finalidade, por ordem do referido executivo na órbita da Justiça Federal, a 

indicar que também este patrimônio pode ainda sofrer excussão não só 

nestes autos, acaso sejam improvidos estes embargos, mas também lá 

naquela justiça específica. Nesse sentido, a anotação inclusa desde 

07/05/2018, conforme documento de Id. 14734926, apresentado na ação 

de execução associada. Nesse viés, não custa assinalar que não se tem 

por enquanto clarividência necessária que comprove a alegação da parte 

embargante, em petição atravessada no Id. 17046448, de que no Juízo 

Federal, cuja cópia do processo ele juntou integral, há bens de raiz 

suficientes para garantia cabal, do que lá é cobrado em execução de título 

extrajudicial, podendo livrar o veículo que diz ter prova dominial, já que 

sobra do executado força patrimonial. Entretanto essa assertiva carece 

de demonstração satisfatória, não servindo por enquanto para concluir 

que de fato a parte executada, nos dois feitos executivos, já garantiu o 

juízo suficientemente. Aliás, neste juízo a execução continuaria sem 

garantia, acaso não fosse penhorado o veículo objeto material dos 

presentes embargos, caindo por terra, pelo menos nesta senda incipiente 

do feito, essa tese. Nesse passo, até prova consistente em contrário, o 

patrimônio ativo do devedor responde por suas obrigações. Regra do art. 

789 do CPC, que enaltece o princípio da responsabilidade patrimonial. Se 

ele está se desfazendo desse patrimônio durante o navegar da ação 

executiva associada, que tramita desde dezembro/2017 pode até mesmo 

ser motivo de aduzir fraude à execução. Pessoas precavidas, atentas, 

ainda mais de um veículo cobiçado dessa envergadura, deveria e teria, 

cautelosamente, que pesquisar se o executado tem as dívidas garantidas 

de alguma forma, sob pena de sinalizar, indicar, desvio de patrimônio. 

Quando, sem ter outros bens para garantir a execução, visto que já 

realizou penhora on line, a qual restou infrutífera, a informar que não 

existe outro patrimônio de fácil solvabilidade para resguardar uma dívida 

anterior. Até existem realmente imóveis em nome da parte executada, no 

entanto, em linha de princípio, estão a garantir execução por título 

extrajudicial, na Justiça Federal. Por esse motivo foi deferida a penhora do 

referido veículo. E o carro estava em nome do executado. E não foi 

transferido para a parte embargante justamente por constar 

restrição/impedimento para essa finalidade. Anotação inclusa desde 

07/05/2018, conforme documento de Id. 14734926, apresentado na ação 

de execução associada. Dessa forma, se o descuidado exequente fosse 
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mais diligente teria evitado inclusive esse tipo de celeuma se tivesse 

lançado mão do art. 828 do CPC. O que deveria ter ocorrido. Ao menos 

para resguardar direitos de terceiros de boa-fé. Reza o art. 828 do CPC, in 

verbis: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução 

foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, 

para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. Assim, não 

demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da liminar 

vindicada, o pedido deve ser indeferido. Noutro vértice, inconformada, a 

parte embargante sustentou ter adquirido o veículo, cujo objeto foi 

penhorado e removido, sendo entregue em mãos do fiel depositário Mauro 

Lucio Trondili Matricardi, credor no processo de execução que tramita sob 

o nº 1013484-47.2017.811.0015, nesta Vara, estando este a usufruir 

ostensivamente do veículo, a com ele desfilar pelas ruas da cidade: 

“Ademais, registra-se que, o Requerente da ação principal está 

utilizando-se do veículo de forma abusiva, ou seja, utilizando-se do bem 

sem haver qualquer preocupação quanto à sua conservação e resguardo 

do mesmo. Fato este, que preocupa o Embargante na conservação do 

bem que fora apreendido”. Verdadeiro ou não, já que não demonstrado 

suficientemente, de qualquer maneira é certo que o embargado/exequente 

não foi autorizado e nem será por enquanto, pois essa não é a índole e 

não a vocação da penhora, a utilizar o veículo constritado de forma 

alguma, a não ser sua estrita conservação como depositário judicial, sob 

pena de ser removido sumariamente do encargo, pois estaria 

transgredindo comando legal e a ordem judicial como depositário. Nesse 

rumo, no feito executivo será expedida também ordem imediata para que o 

embargado/exequente abstenha-se de qualquer utilização ou 

movimentação desnecessária do veículo penhorado, cuja penhora não 

pode servir para espezinhar o adversário ou tripudiar sobre o encargo de 

fiel depositário, com risco de acidente, desgastes, enfim, desvalorização 

indevida e irresponsável de quem tem o dever de zelar pelo patrimônio 

penhorado. Isto posto, hei por bem indeferir o pedido de tutela de urgência 

em caráter antecedente, relegada a manuseada e não constatada tutela 

de evidência, por sinal inaplicável ao caso. Ausentes os requisitos de 

mister, inclusive a caução, para o deferimento da liminar nestes embargos 

de terceiro. Desse modo, cite-se a parte embargada para contestar em 15 

dias, cientificada desde logo de que seu silêncio importará em revelia, 

cujos efeitos poderão resultar em veracidade dos fatos alegados. Força 

do art. 679 do CPC. A seguir, havendo preliminares ou juntados 

documentos, pronuncie-se a respeito em réplica e no mesmo lapso a parte 

embargante. Se necessário, seguindo-se o rito comum ordinário, poderá 

ser marcada audiência de conciliação ou de instrução e julgamento. Calha 

acentuar que todos os agentes devem cooperar para uma solução de 

mérito em tempo razoável e ao juiz compete promover a conciliação das 

partes a todo tempo, a teor dos arts. 4º, 6.° e 139, inciso V, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011780-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORRIAGRO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011780-62.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça 

gratuita, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso 

de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte interessada para 

recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento 

da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de dezembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011953-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011953-86.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 1.1. Atente-se o(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça ao endereço e observações indicadas no ID. 

17016493 - Pág. 23. 2. No caso de processo com custas, efetuado o 

recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se 

a parte interessada para recolhimento da diligência. 3. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em 

caso de não pagamento da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica 

autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

14 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011780-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORRIAGRO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, na 

cidade de Santa Carmem/MT, e , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1003004-73.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): DALCAR 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA POLO PASSIVO:RÉU: CLARO S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 15226231 e petição id. 

17009055, redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 5 de 

fevereiro de 2019 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 14 de dezembro de 

2018 Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011845-57.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO COSTA MARQUES NINOMIYA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011845-57.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, nos termos do artigo 290 do 

CPC, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem 

resolução do mérito. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de dezembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181272 Nr: 2177-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 272. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171924 Nr: 7087-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Em observância ao ato nº 330/2018-PRES-TJMT, que autorizou a remoção 

deste magistrado para o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, e, 

sobretudo, aos artigos 5º, LXXVIII, 37, caput, e 93, XII, da Constituição 

Federal, visando garantir a celeridade, eficiência e ininterrupção da 

atividade jurisdicional no juízo da 2ª vara cível local (CNGCGJ/MT 1.342, § 

3º), determino manter os autos conclusos em gabinete, e, 

concomitantemente, comunicar o juiz substituto legal para devida e 

oportuna análise e julgamento desta ação cível.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171924 Nr: 7087-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011636-88.2018.8.11.0015

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:

ANCELMO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011636-88.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.1. Com a inicial, foram apresentados os documentos de ID 

16849772/16849783. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO: 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

16849776), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor da parte requerente. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora do requerido, consubstanciada na 

notificação extrajudicial (ID 16849777). 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente 

poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, 

sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião 

do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

5.2. Consigno que os atos processuais poderão realizar-se nos termos do 

disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se a parte requerida, que 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. 7. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 

requerida, expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, 

voltem-me conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009633-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)
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IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009633-63.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Mantenho a decisão de ID 16241520, por seus próprios fundamentos. 2. 

Por conseguinte, cumpra-se na íntegra a determinação contida na decisão 

proferida em sede de recurso de agravo de instrumento nº 

1014283-04.2018.8.11.0000, que deferiu a tutela recursal almejada. 3. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de dezembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009104-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR RUDOLFO KLEIN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009104-78.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em defesa do 

Meio Ambiente proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em face de Nadir Rudolfo Klein. 2. Após a triangulação processual, as 

partes compuseram amigavelmente, conforme Termo de Ajustamento de 

Conduta (ID. 14551001). 3. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA entabulado entre as partes (ID. 14551001). 4. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para baixa/cancelamento 

da averbação da presente ação junto às margens da matrícula nº 1.369. 7. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 14 de dezembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011990-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU APARECIDO VICENTE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011990-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: DIRCEU 

APARECIDO VICENTE - ME 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: 1011837-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLISON HENRIKE DE MORAIS 01254452109 (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011837-80.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FLYTOUR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RÉU: WELLISON HENRIKE DE 

MORAIS 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 da 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 sejam permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica 

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, o réu será isento do pagamento de 

custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1011274-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO KOMIKAWA OAB - PR91343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011274-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & 

CIA LTDA VISTOS ETC... Notifique-se como requerido. Efetivada a 

notificação, e decorrido o prazo de 48 horas, o que deverá ser certificado, 

entreguem-se os autos ao requerente, observando as formalidades legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Clovis Mario Teixeira de Mello. Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011662-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MILTON ZUBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SANDRO ZUBLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011662-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ANDERSON MILTON ZUBLER REQUERIDO: EDILSON SANDRO ZUBLER 

Vistos, etc. Cumpra o autor o que determina o art. 319, VII do CPC, bem 

como atribua o valor correto à causa no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012022-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ZIMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN RONALDO DALL ASTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012022-21.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOLANGE 
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ZIMERMANN EXECUTADO: JEAN RONALDO DALL ASTRA Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para a Vara Especializada de Família e Sucessões local, sendo o 

processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível 

local. Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011589-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP (RÉU)

HEWERTON CECILIO GRACIANO (RÉU)

ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011589-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI RÉU: ALEX FRANCO VIEIRA DE 

CAMARGO, VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP, HEWERTON 

CECILIO GRACIANO Vistos, etc. Trata-se de ação de despejo por 

abandono c/c ação de imissão de posse c/c cobrança com pedido de 

concessão e antecipação da tutela que Jurema Salete Grapiglia Tozi move 

contra Alex Franco Vieira de Camargo, Via Real Cargas Expressas 

Ltda-EPP e Hewerton Cecílio Graciano. Aduz a autora que alugou o imóvel 

situado na av. Joaquim Socreppa, nº 989, Jd. Ibirapuera, Sinop-MT, aos 

requeridos em 01.03.2016 por R$ 2.300,00. Esclarece que o contrato 

venceu em 28.02.2017 e passou a vigorar por prazo indeterminado tendo 

os requeridos adimplido os aluguéis até dezembro de 2017, deixando de 

pagar os subsequentes. Por fim, afirma que diligenciou perante o imóvel e 

descobriu que ele encontra-se abandonado, razão pela qual ingressou 

com a presente ação visando receber os débitos atrasados e ser imitido 

na posse do imóvel. Desta forma, considerando que a ata notarial ID 

16818571 comprova que o imóvel foi abandonado pelos requeridos e 

encontra-se desocupado, defiro o pedido de imissão na posse pleiteado 

na inicial, devendo a Srª Gestora expedir o competente mandado em favor 

da autora. Citem-se os requeridos, para que no prazo de 15 dias 

contestem a ação, ou, nesse mesmo prazo, requeiram autorização para o 

pagamento do débito atualizado, nos termos do art. 62, inciso II, e suas 

alíneas, da Lei nº 8.245/91. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000723-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA LESMO (AUTOR(A))

LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGLISEY BATTINI VOLCOV FABRIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000723-18.2016.8.11.0015. AUTOR(A): LUCIMARA 

LESMO, LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA RÉU: ANGLISEY BATTINI 

VOLCOV FABRIS Vistos, etc... Cientifiquem-se as partes do retorno dos 

autos do E. TJ/MT. Após, arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8010344-17.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADEVACIR 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc... Intime-se a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das 

custas e taxas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-16.2017.8.11.0015

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:

CIRO GEMELLI JUNIOR (RÉU)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (RÉU)

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001374-16.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: AUTO POSTO RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR, 

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI Vistos, etc... Diante do 

certificado, ID. 14156321, e da petição de ID. 14837591, autorizo o Sr. 

Oficial de Justiça a cumprir o mandado de citação nos dias e horários 

previstos no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

entendendo o Sr. Oficial de Justiça, que os Réus estão se ocultando, 

proceda a citação por hora certa conforme determina o art. 252 e 

seguintes, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011851-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUCAS AMORIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MARINS RABELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011851-64.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: THIAGO 

LUCAS AMORIM DIAS EXECUTADO: IGOR MARINS RABELO Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que o Exequente pugna pela concessão 

da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes, que não têm condições de pagar as custas do processo 

sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a ausência de elementos 

que autorizem o acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto 

no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o Exequente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 421 de 521



ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). Diante disso, intime-se o Exequente para, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, comprovando sua hipossuficiência, 

bem como esclareça se houve alguma causa interruptiva de prescrição da 

nota promissória com vencimento em 01.12.2015 (ID. 16965934), sob pena 

de indeferimento do benefício. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011662-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MILTON ZUBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SANDRO ZUBLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011662-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ANDERSON MILTON ZUBLER REQUERIDO: EDILSON SANDRO ZUBLER 

Vistos, etc. Cumpra o autor o que determina o art. 319, VII do CPC, bem 

como atribua o valor correto à causa no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012022-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ZIMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN RONALDO DALL ASTRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012022-21.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOLANGE 

ZIMERMANN EXECUTADO: JEAN RONALDO DALL ASTRA Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para a Vara Especializada de Família e Sucessões local, sendo o 

processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível 

local. Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011691-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS OAB - SP77771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011691-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADEMILSO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc... Compulsando 

os autos, verifico que Autor requereu a concessão da assistência 

judiciária gratuita, benefício este que é destinado aos hipossuficientes, 

que não têm condições de pagar as custas do processo sem 

comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a ausência de elementos 

que autorizem o acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto 

no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o Autor comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). Diante disso, intime-se o Autor para, no 

prazo de 15 dias, emende a inicial, comprovando sua hipossufiência, bem 

como cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, sob pena de 

indeferimento do benefício. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011749-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA MARETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011749-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

EDUARDO GARCIA MARETI REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA. Vistos, etc. Em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o autor trabalha na empresa 

Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda-EPP e percebe 

remuneração mensal que supera os 5 salários mínimos, além de ser 

proprietário de uma carreta ano 2018, placa QCQ-2564. Desta forma, 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino ao autor que 

proceda ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, facultando o seu 

pagamento em seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 15 dias 

e as demais no mesmo dia e meses subsequentes, art. 98, § 6º do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009765-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON BENONI MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDIMAR PEREIRA NUNES (TESTEMUNHA)

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ADRIANO PADOVAN JUBILEU (TESTEMUNHA)

LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

GELSON OLIVEIRA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JURACI SILVA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

AFONSO CELSO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO ALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009765-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DALTON 

BENONI MARTINI REQUERIDO: COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO 

NORTE S A CIAN Concedo ao douto advogado o prazo de cinco dias para 

que comprove que cumpriu o que determina o art. 455 do CPC com relação 

às testemunhas faltantes. Caso isso não ocorra, indefiro o pedido de 

designação de audiência de continuação. Havendo prova de que elas 

foram intimadas e não compareceram, defiro o pedido e designo audiência 

de continuação para a oitiva das demais testemunhas para o dia 

04.04.2019 às 13:30 horas. Determino a intimação das testemunhas, por 

oficial de justiça, que deverá adverti-las de que o não comparecimento 

acarretará na sua condução coercitiva a este juízo, e responderá pelas 

despesas do adiamento, art. 455, §5º do CPC. Comunique-se o juízo 
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deprecante. Dou os presentes por intimados em audiência Clovis Mario 

Teixeira de Mello Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237351 Nr: 10312-85.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CEOLATTO, SIMONE KRISTINA MORENO 

CEOLATTO, FABIO CEOLATTO, QUEILA JUSSARA ALTHAUS CEOLATTO, 

CLODOMIR CEOLATTO, ELEM CRISTINA LEITE CEOLATTO, THIAGO 

CEOLATTO, LEINE MUCELIN CEOLATTO, CRISTIANO CEOLATTO, IZOLDA 

MARIA CEOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, CLEONICE 

APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. WALMIR A. PEREIRA MACHIAVELLI para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência 

complementar, solicitada pelo Oficial de Justiça às fls. 567, no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155765 Nr: 2948-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SEITI HORINOUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA CRUZ DE SOUZA, NILSON VIEIRA 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2948-04.2011.811.0015 – CÓDIGO: 155765

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: FÁBIO SEITI HORINOUCHI

PARTE RÉ: AILTON DA CRUZ DE SOUZA e NILSON VIEIRA FARIAS

INTIMANDO (A, S): Requerido(a): Ailton da Cruz de Souza, Cpf: 

36483273991, Rg: 172.058 SSP MS Filiação: Pedro Pereira de Souza e 

Maria Jose da Cruz de Souza, brasileiro(a), natural de Caçador-SC, 

convivente, comerciante

Requerido(a): Nilson Vieira Farias, Cpf: 40495833134, Rg: 1.478.579-0 

SSP MT Filiação: Edivaldo Vieira de Farias e Honória dos Santos Farias, 

data de nascimento: 04/09/1970, brasileiro(a), natural de Guaíra-PR, 

casado(a), do comércio, trab. florestal

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/04/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, cumpra o disposto na sentença proferida 

às fls. 68/71, na forma como requerido na petição de fls. 75, no valor de 

R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), sob pena de aplicação da multa 

de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do NCPC.

DISPOSITIVO LEGAL DA SENTENÇA: Vistos, etc...(..) Por essas razões, 

CONFIRMO a LIMINAR deferida às fls. 13/14, e, tendo em vista que a 

providência pleiteada objetiva assegurar a eficácia e utilidade do processo 

principal, resguardando a quantia a ser recebida pelo Autor, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para manter o veículo descrito na inicial, na 

qualidade de fiel depositário, na posse do Autor. CONDENO os Réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 09 de outubro 

de 2017. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito. Eu, Silvia 

Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 10 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208640 Nr: 9922-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVENIÊNCIA E CAFÉ MANIA LTDA - ME, 

IEDA GONÇALVES DOS SANTOS, LUIS CARLOS RAMOS VASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, no bairro Setor Comercial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro (acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151291 Nr: 37-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 37-19.2011.811.0015 – CÓDIGO: 151291

ESPÉCIE: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: ADÃO RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Requerente: Antonio Lucio de Oliveira, Cpf: 
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28413806968, Rg: 988.823 SSP PR, brasileiro(a), casado(a), autonomo

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 26.500,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos às 

fls. 165/176 e parte dispositiva a seguir transcrita.

 SENTENÇA: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, apenas 

para DETERMINAR que o Réu Adão Rodrigues forneça o Documento de 

Transferência Único (DUT), ou os meios necessários para que o Autor 

transfira o veículo “caminhão Ford F-4000, placa CHZ-6504, chassi 

LA7GEAT6332, Renavam nº 375775366, ano de fabricação 1984 modelo 

1984”, objeto do contrato de compra e venda acostado às fls. 27. Diante 

desta sentença, que revela a probabilidade do direito do Autor, e havendo 

perigo de risco ao resultado útil do processo, concedo a tutela de urgência 

antecipada, para DETERMINAR que o Réu Adão Rodrigues forneça o 

Documento de Transferência Único (DUT), ou os meios necessários para 

que o Autor transfira o veículo “caminhão Ford F-4000, placa CHZ-6504, 

chassi LA7GEAT6332, Renavam nº 375775366, ano de fabricação 1984 

modelo 1984” (fls. 27), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), pelo descumprimento desta ordem, art. 1.012, § 1º, do 

NCPC. Não havendo manifestação do requerido, oficie-se ao DETRAN local 

para que proceda a transferência do veículo para o nome do Autor, assim 

como os Licenciamentos, e seguro DPVAT oriundos do veículo 

supracitado, com relação aos fatos geradores ocorridos e em abertos a 

partir de 30 de junho de 2010, independentemente de qualquer outra 

providência. Considerando que o Autor sucumbiu na maior parte dos seus 

pedidos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, CONDENO-O 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

favor dos patronos dos Réus, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando a cobrança sua cobrança 

condicionada ao disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, ante a 

assistência judiciária gratuita concedida às fls. 64. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase. Pelas mesmas 

razões de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE a “AÇÃO CAUTELAR DE 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR ‘INAUDITA 

ALTERA PARS’” (Processo de n° 37-19.2011.811.0015 – Código nº 

151291), condenando o Réu ao pagamento das custa processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, CONFIRMANDO a liminar 

deferida às fls. 26/28. Translada-se cópia desta decisão para os autos de 

n° 37-19.2011.811.0015 – Código nº 151291. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 26 de setembro 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito Eu, Silvia 

Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 12 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153457 Nr: 1494-86.2011.811.0015

 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: ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, ADIR FERNANDO 

RODRIGUES, MILTON KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE MACEDO - OAB:OAB/MT 

13.941, LUCILO MACEDO - OAB:OAB/MT 14.415, WESLLEY BORMANN 

- OAB:12310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:8726/MT, LEDOCIR 

ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1494-86.2011.811.0015 – CÓDIGO: 153457

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: ADÃO RODRIGUES e ADIR FERNANDO RODRIGUES e 

MILTON KRUGER

INTIMANDO(A, S): Requerente: Antonio Lucio de Oliveira, Cpf: 

28413806968, Rg: 988.823 SSP PR, brasileiro(a), casado(a), autonomo

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/02/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos às 

fls. 165/176 e conforme parte dispositiva a seguir transcrita.

 SENTENÇA (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

apenas para DETERMINAR que o Réu Adão Rodrigues forneça o 

Documento de Transferência Único (DUT), ou os meios necessários para 

que o Autor transfira o veículo “caminhão Ford F-4000, placa CHZ-6504, 

chassi LA7GEAT6332, Renavam nº 375775366, ano de fabricação 1984 

modelo 1984”, objeto do contrato de compra e venda acostado às fls. 27. 

Diante desta sentença, que revela a probabilidade do direito do Autor, e 

havendo perigo de risco ao resultado útil do processo, concedo a tutela de 

urgência antecipada, para DETERMINAR que o Réu Adão Rodrigues 

forneça o Documento de Transferência Único (DUT), ou os meios 

necessários para que o Autor transfira o veículo “caminhão Ford F-4000, 

placa CHZ-6504, chassi LA7GEAT6332, Renavam nº 375775366, ano de 

fabricação 1984 modelo 1984” (fls. 27), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento desta ordem, art. 1.012, 

§ 1º, do NCPC. Não havendo manifestação do requerido, oficie-se ao 

DETRAN local para que proceda a transferência do veículo para o nome 

do Autor, assim como os Licenciamentos, e seguro DPVAT oriundos do 

veículo supracitado, com relação aos fatos geradores ocorridos e em 

abertos a partir de 30 de junho de 2010, independentemente de qualquer 

outra providência. Considerando que o Autor sucumbiu na maior parte dos 

seus pedidos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, 

CONDENO-O ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor dos patronos dos Réus, que arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando a 

cobrança sua cobrança condicionada ao disposto no artigo 98, §3º, do 

mesmo diploma legal, ante a assistência judiciária gratuita concedida às 

fls. 64. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase. Pelas mesmas razões de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE a 

“AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO 

LIMINAR ‘INAUDITA ALTERA PARS’” (Processo de n° 37-19.2011.811.0015 

– Código nº 151291), condenando o Réu ao pagamento das custa 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

CONFIRMANDO a liminar deferida às fls. 26/28. Translada-se cópia desta 

decisão para os autos de n° 37-19.2011.811.0015 – Código nº 151291. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase. P.R.I.C. Sinop, 26 de setembro de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 12 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163567 Nr: 11481-49.2011.811.0015

 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: TALITA DADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, CARINE ALFAMA LIMA TOKUMI - OAB:MT-13.903, 

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. SILVIA RYBA DE OLIVEIRA para que 

no prazo de cinco dias compareça ou, faça comparecer nesta respectiva 

escrivania a Sra. Talita, a fim de retirar a Certidão de Nascimento 

devidamente retificada, fls. 171.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199625 Nr: 2331-39.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA A. GUIMARÃES & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2331-39.2014.811.0015 CÓDIGO: 199625

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A

PARTE RÉ: GIOVANNA A. GUIMARÃES & CIA LTDA -ME

CITANDO(A, S): Requerido(a): Giovanna A. Guimarães & Cia Ltda -Me, 

CNPJ: 08770940000171, brasileiro(a).

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/02/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 61.688,03

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em 

desfavor de GIOVANNA A. GUIMARÃES & CIA LTDA - ME, por força do 

Contrato de Abertura de Conta Universal nº 821800055807, o banco 

concedeu às requeridas um limite no valor de R$ 61.688,03 (sessenta e 

um mil seiscentos e oitenta e oito reais e três centavos). Contudo as 

requeridas não cumpriram com suas obrigações e deixaram de efetuar o 

pagamento do limite utilizado. Deste modo, o autor ajuizou a presente ação 

de Cobrança na tentativa de receber seu crédito.

DESPACHO: FL. 36: Vistos etc...Cite-se a requerida, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 dias, devendo constar no mandado as 

advertências contidas nos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Clóvis Mário Teixeira de Mello Juiz de Direito

DESPACHO FL. 59: Vistos etc... Proceda a busca de endereço da 

Requerida através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Restando ineficaz, oficie-se a VIVO, OI, CLARO, TIM, 

ENERGISA, conforme requerido na petição de fls. 58, consignando que o 

prazo para resposta é de 10 dias, sob pena do responsável responder 

pelos danos a que vier dar causa Após, cumpra-se o despacho inicial nos 

endereços onde ainda não tenha havido diligências. Caso a diligência 

supra reste infrutífera, intime-se o autor para que requeira a citação por 

edital no prazo de cinco dias. Havendo o requerimento, cumpra-se o 

despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o 

prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador 

Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, 

o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa 

no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito. 

Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 12 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269614 Nr: 9546-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI APARECIDA DE LIMA IAGLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ODEMIR SIQUEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. TIAGO PACHECO DOS SANTOS para que 

se manifeste no prazo de cinco dias acerca do resultado das buscas de 

bens do executado, efetuada através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD 

às fls. 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210612 Nr: 11482-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MANDALA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) até porque o processamento da recuperação se deu em data de 

21.08.2014 e a concessão da recuperação judicial se deu em data de 

31.07.2015, e agora, no apagar das luzes, depois de ter perdido os 

prazos para a impugnação dos créditos junto ao administrador judicial e ao 

juiz, art. 8º da LRE, querer reabrir discussão extemporaneamente, pois, ao 

ver deste Magistrado, tal matéria deverá ser tratada em ação própria para 

que as recuperandas recuperem o que pagou a maior, caso consiga 

comprovar que pagou uma parte das dividas relacionadas na lista de 

credores e constantes do plano de recuperação judicial; se manifestar a 

respeito do dinheiro vinculado ao TJ/MT, destinado ao credor trabalhista 

Rubens da Silva Fonseca, fls. 7.044/7.045; sobre o consórcio realizado 

com o HSBC e Itaú, que na modéstia opinião deste magistrado depende de 

ação própria, não sendo a recuperação judicial a seara para tratar de 

assunto não relacionado com a recuperação judicial em si; se manifestar 

sobre o cumprimento ou não do plano recuperação judicial com relação ao 

Banco Itaú, até porque consta as manifestações do administrador judicial 

em sentido de que está havendo os pagamentos e cumprimento do plano; 

sobre o pedido de fls. 7.302/7.306; se há alguma pendência para que se 

possa por fim a esta recuperação judicial.Antes de se dar vista ao M.P., 

intime-se o Banco Itaú S.A. para que se manifeste com relação a petição 

de fls. 7.068, e os Bancos de Landen e Banco Caterpillar para que se 

manifestem sobre a petição de fls. 7.032/7.306, e ao credor Rubens da 

Silva Fonseca para que se manifeste sobre o dinheiro que supostamente 

estaria vinculado do TJ/MT, concedendo a eles o prazo de 10 dias.Com ou 
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sem a manifestação dos Bancos e do credor trabalhista, dê-se vista ao 

M.P. pelo prazo de 15 dias.Após, cls. para deliberação ou encerramento 

da recuperação judicial.Intime-se.Cumpra-se.Sinop, 13 de dezembro de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316636 Nr: 664-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNELOS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845-MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao provimento nº 08/88 e ofício 

circular nº 56/90, arquivei em pasta própria (IRPJ/IRPF-2018), a qual ficará 

a disposição da parte interessada para consulta., a cópia da Declaração 

de Imposto de Renda do Executado, obtidas por meio de consulta à 

Delegacia da Receita Federal através do sistema INFOJUD, na data de 

11/12/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 304191 Nr: 10978-18.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROTURBO USINAGEM DE PRECISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO FRANCORROCHENSE LTDA, 

ROBSON JOSE CROCCO, EPAMINONDAS ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ 

SELLEGUIM, SHEILA REGINA REQUENA CROCCO, GILDA SELLEGUIM, 

ALICE GARCIA CREMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERNANDEZ 

MECCIA - OAB:OAB/SP 223.259, BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, SILVIA HELENA DIP BAHIENSE - OAB:OAB/SP 227.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR EMILIO CARBONARI 

JUNIOR - OAB:22696/O MT, LUIZ CARLOS BENEDICTO - OAB:152816 

SP

 Processo nº 10978-18.2017

Vistos etc...

Nos termos do art. 248, § 4º do CPC, tenho como válida as citações de fls. 

1.195/1.196/vº e 1.200/vº.

 Compulsando os autos, verifico que o aviso de recebimento com relação 

à citação do Requerido Epaminondas Antônio da Silva, foi assinado pela 

Requerida Alice Garcia da Silva, fls. 1.199/vº.

 Dispõe o art. 242 do CPC que “a citação será pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do 

réu, do executado ou do interessado”.

Deste modo, considerando que a citação é pessoal, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, determino a citação do Requerido Epaminondas nos 

termos da decisão de fls. 1.060.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218063 Nr: 17035-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 550 do Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/1916), JULGO 

PROCEDENTE o pedido para declarar o domínio da Autora sobre o imóvel 

urbano, matrícula nº 64.035, localizado neste município e registrado no 

Cartório do 1º Ofício de Sinop, descrito e caracterizado às fls. 53, 

servindo esta sentença como título hábil para matrícula no competente 

Registro de Imóveis.Considerando que o titular do domínio não se opôs ao 

pedido da Autora, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Sem custas por tratar-se de justiça gratuita.Com 

o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro a ser 

cumprido no Registro de Imóveis desta Comarca. Em seguida, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.P.R.I.C.Sinop, 14 de 

dezembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163758 Nr: 11678-04.2011.811.0015

 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: LAÉRCIO CRUCCITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PÉRICLES 

ITABIRANO GOMIDE - OAB:MG/ 51.743, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, JOÃO DACIO ROLIM - OAB:MG/822-A, 

MARIA JOÃO CARREIRO PEREIRA - OAB:MG/ 71.920, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Com relação ao acordo de fls. 419/421, homologo, por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, e, consequentemente, julgo 

extinta a fase de cumprimento de sentença com relação à Ré Fiat, o que 

faço com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios, conforme pactuado.Remetam-se os autos ao E. TJ/MT com 

as homenagens de estilo.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107341 Nr: 14332-66.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE NUNES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 501 do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para, suprindo a omissão do Réu, determinar que o 

INTERMAT autorize a escrituração do imóvel “localizado na Rua dos 

Cravos, Quadra 09, Número 19, do conjunto Habitacional Jequitibás, com 

área de 277,94m², no município de Sinop/MT” (fls. 20), diretamente em 

nome da Autora, valendo está sentença como declaração não emitida pelo 

Requerido. Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15, 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de obrigação de fazer, produzindo esta 

sentença todos os efeitos da declaração não emitida, após, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C. Sinop, 14 de dezembro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003276-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003276-04.2017.8.11.0015. AUTOR(A): AGUILERA 

AUTOPECAS LTDA RÉU: RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos, 

etc... Diante da certidão de ID. 16628680, converto o mandado inicial em 

mandado executivo (art. 701, § 2º do CPC), devendo ser observado o rito 

previsto no Livro I, Título III, Capítulo XI da Parte Especial do CPC. 

Proceda-se as retificações necessárias. Condeno a requerida em 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do débito. 

Atualize-se a dívida, incidindo juros de mora e correção desde o 

vencimento do título, EREsp nº 1.250.382-RS, e mais os honorários aqui 

fixados. Após, intime-se a executada, por AR, para que no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da dívida, sob pena de aplicação da multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do CPC. Quedando-se inerte, expeça-se o competente mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder da executada, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se 

a exequente para que indique bens passiveis de penhora. Intime-se. 

Cumpra-se CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000664-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO LUZIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000664-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAQUEL 

RIBEIRO LUZIN RÉU: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME, CESAR 

ROBERTO SAES RODRIGUES, RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES 

Vistos, etc... Diante da certidão de ID. 16636654, converto o mandado 

inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º do CPC), devendo ser 

observado o rito previsto no Livro I, Título III, Capítulo XI da Parte Especial 

do CPC. Proceda-se as retificações necessárias. Condeno os requeridos 

em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do débito. 

Atualize-se a dívida, incidindo juros de mora e correção desde o 

vencimento do título, EREsp nº 1.250.382-RS, e mais os honorários aqui 

fixados. Após, intimem-se os executados, por AR, para que no prazo de 

15 dias, efetuem o pagamento da dívida, sob pena de aplicação da multa 

de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do CPC. Quedando-se inerte, expeça-se o competente mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida. Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os executados, e 

seus cônjuges, se casados forem, para conhecimento. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os 

bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos de difícil remoção 

ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens poderão ficar 

depositados em poder da executada, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a exequente para 

que indique bens passiveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007092-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIO APARECIDO PINTO OAB - SP348656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007092-57.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS RÉU: SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Processo nº 1007092-57.2018.8.11.0015 

Vistos, etc... Trata-se de ação de resilição de contrato que Jefferson 

Bordinhão de Jesus move contra move contra SPE - Atalaia 

Empreendimentos Imobiliários LTDA e AM3 Empreendimentos Imobiliários 

LTDA, ao fundamento de que adquiriu destas dois imóveis urbanos, 

consistente em dois terrenos situados no loteamento Bouganville, 

localizados na rua JB15, quadra 45, lotes 11 e 12, com área de 330 m² 

cada, em Sinop, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 3.471,15 e 

se comprometendo ao pagamento de 120 parcelas mensais de R$ 668,48 

por cada lote. Alega que efetuou o pagamento da entrada e de 23 

parcelas, no entanto, devido a motivos financeiros, não pôde mais honrar 

o pagamento das parcelas, e por isso procurou a requerida a fim de 

devolver os imóveis e rescindir os contratos, solicitando a restituição dos 

valores pagos, no entanto esta se propôs a efetuar a rescisão dos 

contratos sem a devolução de quaisquer valores, sugerindo que o imóvel 

fosse vendido a terceiro que assumisse o financiamento. Por fim, aduz 

que a requerida negativou o seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência do não pagamento das parcelas do imóvel, razão 

pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado que ela 

retire a restrição, sob pena de multa. É o relato do necessário. DECIDO. 

Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Muito embora a 

alegação de dificuldade financeira não seja suficiente para justificar a 

inadimplência do autor, e consequentemente o deferimento da tutela de 

urgência, a verdade é que ele visa a rescisão dos contratos de 

compromisso de compra e venda celebrados com a requerida, pleiteando 

o ressarcimento dos valores das parcelas que pagou e devolvendo os 

imóveis que adquiriu, fato que evidencia a fumaça do bom direito, até 

porque o pleito antecipatório visa apenas e tão somente que a requerida 

retire o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O perigo de dano 

resta evidente diante do fato de que o nome do autor não pode ser 

negativado enquanto estiver litigando acerca da rescisão do contrato, até 

porque colocou o imóvel à disposição da requerida. Pelo exposto, uma vez 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência para determinar que a requerida retire a negativação que inseriu 

em nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito em razão da inadimplência dos contratos firmados entre as 

partes, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00. Desde já autorizo a 

imissão da requerida nos imóveis objetos desta ação, podendo ela usar, 

gozar e dispor deles, se assim quiser. Considerando que em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário foi constatado que 

após deixar o emprego constante em sua CTPS, doc. ID 14236407, o autor 

abriu uma empresa de construção civil, além de possuir 4 veículos 

registrados sem seu nome, bem como que com a presente decisão ele 

devolverá os imóveis à requerida e consequentemente estará desobrigado 

de pagar mais de R$ 1.600,00 mensais referentes às respectivas 

parcelas, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e condiciono o 

cumprimento da presente decisão ao pagamento das custas processuais. 
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Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intime-se o autor para que proceda ao pagamento 

das custas processuais, em seis parcelas mensais e sucessivas, sob 

pena de extinção. Com o pagamento da primeira parcela, cumpra-se a 

tutela acima deferida e cite-se a requerida para integrar a relação 

processual, intimando-a para que se manifeste em cinco dias sobre o 

interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo interesse, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, caso 

contrário, ficará a Ré advertida de que o prazo para a contestação tem 

início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 

335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011804-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011804-90.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LUIZ 

SIQUEIRA DO NASCIMENTO RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela que Luiz Siqueira 

do Nascimento move contra Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa 

de Trabalho Médico. Aduz o autor que em 25/10/2018 foi hospitalizado em 

caráter de urgência/emergência no Complexo Hospitalar de Cuiabá em 

razão de dores decorrentes de “artrose de joelho por sequela de gota” e 

“lumbago com ciática CID M544”, vindo a receber alta somente no dia 

30/10/2018. Esclarece que no momento da sua internação todo o 

procedimento foi autorizado pela cooperativa/requerida, porém, no 

momento da alta hospitalar, foi surpreendido com a notícia de que a 

autorização havia sido cancelada e que teria que arcar com os 

respectivos custos da internação, razão pela qual busca a tutela deste 

juízo a fim de que seja determinado à requerida que proceda ao 

pagamento dos custos da internação ora em discussão. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em que pese neste momento processual não vislumbrar a 

prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à afirmação de que a 

cooperativa requerida autorizou a internação e demais procedimentos do 

autor, tanto que em seus prontuários médicos que instruíram a inicial 

constou “Convênio: UNIMED INTERCÂMBIO ESTADUAL”, fato esse que 

revela a probabilidade do seu direito. O "Periculum in mora" está 

demonstrado diante dos prejuízos que o indeferimento da tutela de 

urgência pode acarretar, pois caso a requerida não arque com as 

despesas médicas do autor, certamente ele terá o débito protestado e seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção o crédito, ficando impedido de 

contratar qualquer financiamento, empréstimo e de participar de qualquer 

certame licitatório, além, é claro, ser tal inscrição meio vexatório, o que não 

deixa de constituir fundado receio de dano grave e de difícil reparação. 

Desta forma, uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para 

determinar que a cooperativa/requerida proceda ao pagamento das 

despesas médicas do autor, ID 16942483, no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que a 

relação existente entre as partes é nitidamente de consumo, com 

fundamento no art. 6º, VIII da Lei nº 8.078/90, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. Por fim, muito embora haja verossimilhança nas 

alegações do autor e na documentação que instruiu a inicial, a verdade é 

que nesta fase de cognição sumária inexiste a prova inequívoca do 

alegado. Diante de tal fato, e também da possível irreversibilidade da 

medida, com fundamento no art. 300, § 1º do CPC, condiciono o 

cumprimento da presente tutela de urgência à prestação de caução real 

ou fidejussória no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 30 

dias, sob pena de revogação da tutela. Prestada a caução, cite-se a 

cooperativa requerida para integrar a relação processual, intimando-a 

para que cumpra a presente decisão. Caso contrário, apenas cite-a para 

integrar a lide. Designo audiência de conciliação para o dia 06.02.2019, às 

17:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011461-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011461-94.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

NARCISO DE BORBA RÉU: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc... Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais por 

inscrição indevida e pedido de tutela de urgência que Narciso de Borba 

move contra Financeira Itaú CBD S.A. – Crédito, Financiamento e 

Investimento. Aduz o autor que foi surpreendido com a notícia de que seu 

nome constava no rol de inadimplentes do SERASA por ordem do 

banco/requerido. Aduz que não efetuou nenhuma transação junto ao 

banco/requerido, e que não existe qualquer relação jurídica que possa 

ensejar a restrição, razão pela qual entrou em contato com ele para que 

seu nome fosse retirado do SERASA, no entanto não conseguiu resolver 

o problema na esfera extrajudicial, razão pela qual ingressou em juízo. É o 

relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em que pese neste momento processual não vislumbrar a 

prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à afirmação de que a 

requerente jamais efetuou qualquer transação com o requerido, pois uma 

vez provada tal circunstancia, a procedência da ação se faz imperiosa, 

fato esse que revela a probabilidade do seu direito. O "Periculum in mora" 

está demonstrado diante dos prejuízos que o protesto e a inscrição nos 

órgãos de proteção o crédito pode acarretar, pois uma vez inscrito no rol 

de maus pagadores, certamente estará ele impedido de contratar qualquer 

financiamento, empréstimo e de participar de qualquer certame licitatório, 

além, é claro, ser tal inscrição meio vexatório, o que não deixa de 

constituir fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Desta 

forma, uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar 

que o banco/requerido proceda a baixa da negativação indevida referente 

ao título 005067758400000, ID 16702871, no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Oficie-se ao Serasa 

Experian, dando-lhe ciência desta decisão e para que a cumpra no prazo 

de cinco dias, sob pena de o responsável responder pelos danos a que 

vier dar causa. Por fim, determino que o banco/requerido exiba em juízo, 
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no prazo de defesa, cópia do contrato que deu origem ao débito discutido 

na presente ação, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento, a parte pretendia provar, salvo os casos 

previstos nos incisos do art. 404 do C.P.C. Cite-se o requerido para 

integrar a relação processual, intimando-o para que cumpra a presente 

decisão. Designo audiência de conciliação para o dia 06.02.2019, às 15:00 

horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum desta 

Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 

334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011542-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DALEFFE SALVADORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011542-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

LUIZA DALEFFE SALVADORI RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

reparação de danos morais e pedido de tutela de urgência que Luiza 

Daleffe Salvadori move contra Banco Bradesco S.A. Aduz a autora que 

foi surpreendida com a notícia de que seu nome constava no rol de 

inadimplentes do SERASA por ordem do banco/requerido. Aduz que não 

efetuou nenhuma transação junto ao banco/requerido, e que não existe 

qualquer relação jurídica que possa ensejar a restrição, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de que seu nome seja retirado do referido 

órgão restritivo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do 

novo CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Em que pese neste momento 

processual não vislumbrar a prova inequívoca do alegado, deve se dar 

guarida à afirmação de que a requerente jamais efetuou qualquer 

transação com o requerido, pois uma vez provada tal circunstancia, a 

procedência da ação se faz imperiosa, fato esse que revela a 

probabilidade do seu direito. O "Periculum in mora" está demonstrado 

diante dos prejuízos que o protesto e a inscrição nos órgãos de proteção 

o crédito pode acarretar, pois uma vez inscrito no rol de maus pagadores, 

certamente estará ela impedida de contratar qualquer financiamento, 

empréstimo e de participar de qualquer certame licitatório, além, é claro, 

ser tal inscrição meio vexatório, o que não deixa de constituir fundado 

receio de dano grave e de difícil reparação. Desta forma, uma vez 

presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, defiro o pedido de 

tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que o 

banco/requerido proceda a baixa da negativação denominada “CRED 

CARTAO”, com vencimento em 20/04/2018, no valor de 2.671,88, no prazo 

de cinco dias, sob pena de multa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Oficie-se ao Serasa Experian, dando-lhe ciência desta decisão e para que 

a cumpra no prazo de cinco dias, sob pena de o responsável responder 

pelos danos a que vier dar causa. Por fim, determino que o 

banco/requerido exiba em juízo, no prazo de defesa, cópia do contrato 

que deu origem ao débito discutido na presente ação, sob pena de 

admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 404 do 

C.P.C. Cite-se o requerido para integrar a relação processual, intimando-o 

para que cumpra a presente decisão. Designo audiência de conciliação 

para o dia 06.02.2019, às 16:00 horas, a qual será realizada na sala do 

conciliador situada no Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino 

ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, 

podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011934-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA SCHMITT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011934-80.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

JESSICA TEIXEIRA SCHMITT RÉU: RÉUS DESCONHECIDOS Vistos, etc. 

Conveniente a justificação prévia do alegado. Designo audiência para o dia 

22/01/2019, às 15:00 horas, devendo a autora arrolar as testemunhas no 

prazo de cinco dias. Citem-se e identifiquem-se os requeridos, 

pessoalmente, por mandado, intimando-os da data da audiência retro 

designada, consignando que poderão intervir, desde que o façam por 

intermédio de Advogado. O prazo de 15 dias para contestar terá início a 

partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único do CPC). Defiro à autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, eis que em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico inexistirem elementos 

que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 17006279. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007057-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (AUTOR(A))

ADRIELI PELISSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007057-97.2018.8.11.0015 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, 14 de dezembro de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009241-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARDOSO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009241-26.2018.8.11.0015 O requerente justificou a 

ausencia à audiência de conciliação. De outro lado, nãos e faz necessária 

a redesignação do ato, uma vez que é improvável o acordo, nesta fase 

processual. Assim, considerando que já foi ofertada a contestação, 

intime-se o requerente para impugnar a contestação e documentos de Id 

nº 16723482, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas a produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinencia, no prazo de dez dias. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011196-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO (REQUERIDO)

AGNEU BONICONTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011196-92.2018.8.11.0015 Ante a certidão de Id nº 

17051872, determino a remessa dos autos para a Comarca de Vera/MT, 

com as anotações de estilo, comunicando-se o Juízo Deprecante.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007974-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS MARTINES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROBERTO LUIZ VAZ NETTO OAB - RS10008 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007974-53.2017.8.11.0015 Ante o contido na petição de 

Id nº 16015036, intime-se o Administrador Judicial da falência da 

embargada acerca da sentença de Id nº 15989934. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010931-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

GILNEI JOSE DAGHETTI (EXECUTADO)

SANDRA APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010931-27.2017.8.11.0015 Ante o decurso do prazo 

requerido na petição de Id nº 16011283, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o despacho anterior (Id nº 15661851), 

apresentando cópia da matrícula atualizada do imóvel indicado, sob pena 

de extinção. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000713-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VITORINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000713-03.2018.8.11.0015 Mantenho a audiência 

designada nos autos, apesas da manifestação da requerente de Id nº 

16969386, na forma do que estabelece o art. 334, § 5º, do CPC. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 7195-96.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVONZIR GIOMBELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico e dou fé que os valores depositados nos autos foram levantados 

para a parte autora e para o perito, conforme alvarás de fls. 428/429, não 

havendo nenhum valor a ser levantado conforme extrato de fls. 438/439.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 195533 Nr: 17278-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO MASTER COM. DE PEÇAS E VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, MERCIA CRISTINA SOARES, ANDERSON CARLOS 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B

 Conquanto tenha sido certificado o decurso do prazo sem a manifestação 

dos executados, quanto aos valores bloqueados via Becenjud (fls. 59), 

denoto que estes não possuem advogado cadastrado nos autos.

 Deste modo, promova-se a intimação pessoal dos executados dos termos 

da decisão proferida às fls. 56.

Intimem-se.

Sinop/MT, 13/12/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200634 Nr: 3273-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO MASTER COM. DE PEÇAS E VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 917, §4º, I, do CPC2015, JULGO 

EXTINTO os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, sem resolução de 

mérito, condenando os embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da causa atualizado (art.85, §2º, CPC).Traslade-se cópia da 

presente para os autos principais, e transitada esta em julgado, pagas as 
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custas, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 13 de dezembro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198992 Nr: 1808-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE HELENA KUJAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELUIZA DELLA VEDOVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT

 Código n.º 198992

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 10/12/2018, no valor de R$ 1.032,94 (um mil trinta 

e dois reais e noventa e quatro centavos), junto ao BCO Brasil.

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

defiro o pedido de fls. 285. Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de tantos bens quantos forem necessários para o pagamento do débito.

Oficie-se ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome da parte executada em seu cadastro, conforme decisão de 

fls. 287.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9011 Nr: 212-43.1993.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MARY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ERARDI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, ROBSON KELM GUSMÃO - OAB:13402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 (...)Desse modo: a) Altero a decisão de fls. 624/625, para determinar a 

penhora de 50% dos direitos sobre o imóvel da matrícula n. 35.270 do CRI 

de Sinop/MT. Expeça-se termo de penhora dos direitos do executado 

oriundos do contrato de alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula 

n. 35.270, conforme documento de fls. 593/594, na forma do artigo 845, 

§1º, do CPC;b) indefiro o pedido reconsideração da decisão que 

determinou a inclusão do nome do executado nos órgãos de restrição ao 

crédito;c) indefiro os pedidos da exequente de fls. 664/667.Oficie-se o 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, nos termos da decisão 

de fls. 625. Após, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se.Sinop/MT, 13/12/2018GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165183 Nr: 58-58.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANKOSKI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT, FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - OAB:25706/PR, 

HENRIQUE GAEDE - OAB:16036/PR

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99456 Nr: 6538-91.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAGA CALÇADOS, CONFECÇÕES, IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, AME CALÇADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTE Autora, para que manifeste-se em cinco dias sobre a petição de 

fls. 200/201.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 4901-47.2004.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL VESSONI - ESPÓLIO, ANGELINA ROSSI 

VESSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE CURSOS DE CUIABÁ - 

COLÉGIO ISAAC NEWTON, LUIZ ALBERTO BASSETO, MARILENE PRETO 

BASSETO, INADIR LINO ZANETTI, NILVO FRANCISCO SALVATORI 

JÚNIOR, MÁRIO JORGE BUCATER, C L S CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

LTDA, EDUARDO PINTO FERREIRA, ANTÔNIO DE PÁDUA FINAZZI, JOSE 

RODRIGUES DA SILVA, CRECILDO BARBOSA ALVARENGA, APARECIDO 

GONÇALVES PEREIRA, SEBASTIÃO ALVES DIAS, PAULO FERREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RODRIGUES FARIA - 

OAB:28424, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU 

SOUZA RAMOS - OAB:6693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5991, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546/MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT/6848, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, Joel Ferreira Lima - OAB:24350, MARCELO 

ZAGONEL - OAB:11.504/MT, MÁRCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44237, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 INTIMAÇÃO do DR. EMERSON CORAZZA DA CRUZ, OAB/PR 41655, para 

em cinco dias comparecer perante este Juízo a fim de retirar a certidão de 

inteiro teor expedida, conforme requerido na petição de fls. 711/712.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226215 Nr: 3460-45.2015.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT -A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

Advogado(a,s )da Parte Autora, a fim de providenciar a retirada da carta 

precatória e proceder a sua regular distribuição, tendo em vista não 

constar no sistema Apolo endereços cadastrados dos advogados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225629 Nr: 3144-32.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DOS SANTOS MICHELAN FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

PREVIDELLI - OAB:6.071-A, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 16.501-B, CLAUDINEIA FRANCISCO DIAS - 

OAB:OAB/MT17669, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18.436 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7320 Nr: 1741-87.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADELI CONTREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SIGNORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO EXEQUENTE para em cinco dias efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para Cuiabá-MT, tendo em vista que a 

correspondência foi devolvida com a alínea: "7-ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172042 Nr: 7015-75.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BELTRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, SAMIR ENNETT AINAIN - 

OAB:13373/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar sobre petição de 

fls. 134/135.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220379 Nr: 18603-11.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MATOS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SZTAJNBOK 

TEIXEIRA - OAB:OAB/GO23.276, MARCUS ZAGO DE BRITO - 

OAB:OAB/MG 88.237, ROBERTO MATOS DE BRITO - OAB:30035/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, MARCUS ZAGO DE BRITO - OAB:OAB/MG 

88.237, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

(S) Advogado (s) da parte Executada de todos os atos processuais 

praticados e publicados a partir da certidão confirmatória do transitada em 

julgado de fls. 94, conforme determinação exarada no despacho de fls. 

107, abaixo transcritas:

1 - Certidão : 15/12/2017

Intimação do advogado da parte requerida para:

A) no prazo de 05(cinco) dias informar dados bancários para fins de 

transferência de valores;

B) no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 

pendentes no valor de R$ 376,85, ficando consignado que as guias para o 

recolhimento estão disponíveis no site  serviços, guias, custas e taxas 

finais/remanescentes, sob pena de constar no registro da distribuição à 

pendência das custas, para que diante de eventual solicitação de certidão 

possa o cartório distribuidor constar a referência formal ao inadimplemento 

daqueles encargos, e sob pena de ser lavrada certidão para fins de 

protesto.

2 – Certidão : 28/05/2018

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a requerida 

manifestasse nos presentes autos informando os dados bancários, bem 

como sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, embora 

devidamente intimado, por seu advogado, da certidão de fl. 96, não sendo 

possível intimá-la pessoalmente, tendo em vista que o AR enviado para o 

endereço constante nos autos foi devolvido, conforme se vê à fl. 57 

verso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220379 Nr: 18603-11.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MATOS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CARGIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SZTAJNBOK 

TEIXEIRA - OAB:OAB/GO23.276, MARCUS ZAGO DE BRITO - 

OAB:OAB/MG 88.237, ROBERTO MATOS DE BRITO - OAB:30035/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, MARCUS ZAGO DE BRITO - OAB:OAB/MG 

88.237, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

(S) Advogado (s) da parte Executada de todos os atos processuais 

praticados e publicados a partir da certidão confirmatória do transitada em 

julgado de fls. 94, conforme determinação exarada no despacho de fls. 

107, abaixo transcritas:

3- Decisão : 19/06/2018

Translade-se cópia da procuração do advogado do Banco Cargil S/A dos 

autos principais (cód. 26243) e certifique-se a regularidade das 

intimações.

Após, expeça-se alvará eletrônico dos valores vinculados aos autos para 

a conta indicada às fls. 32, descontando do valor a ser liberado as custas 

processuais pendentes, arquivando-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

4 - Certidão : 07/11/2018

Em cumprimento a decisão de fl. 100, CERTIFICO que trasladei cópia da 

procuração outorgada nos autos 26243 pelo Banco Cargil ao Dr. Carlos 

Magno dos Reis Moreira. Certifico, ainda, que mencionado causídico foi 

intimado dos atos processuais até decisão de fl. 58, quando então, por 

petição de fl. 32, as intimações deveriam passar a ocorrer em nome do Dr. 

Renato Gomes Nery. Tem-se, ainda, que a partir da sentença de extinção 

do cumprimento de sentença fl. 85-86, NÃO HOUVE intimação aos 

patronos do Banco Cargil, quer seja o dr. Renato Gomes Nery ou dr. 

Carlos Magno dos Reis Moreira, conforme se verifica pelas certidões de 

publicações de fl. 87-88 e 97-98.

5 – Despacho – mero expediente: 05/12/2018

Cadastre-se o advogado no sistema e proceda-se à sua intimação de 

todos os atos processuais.

Após, decorrido prazo de recurso, cumpra-se integralmente a decisão de 

fls. 100.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007601-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 432 de 521



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:

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007601-85.2018.8.11.0015 Defiro o pedido de dilação de 

prazo, pelo período de 30 (trinta) dias, para que o requerente apresente o 

protesto de título nos autos. Decorrido o prazo, cumpra-se a decisão 

anterior. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007161-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBOSA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007161-89.2018.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que a requerida, embora devidamente citada (ID nº 14599867), 

deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

17011725. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012094-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL PANTOJA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI OAB - MT22702/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DAGOSTINI VIGNE OAB - SC28526 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012094-08.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a inicial 

foi endereçada à Vara Especializada da Fazenda Pública dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002165-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULIANE SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002165-48.2018.8.11.0015 Ante a restituição do bem 

informada no Id nº 16056198, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (Id nº 15827503), transferindo o 

valor vinculado aos autos para as contas indicadas no Id nº 16056197. 

Após, pagas as custas pela requerida (Id nº 12489695), arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005327-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO VICENTE PEREIRA (RÉU)

GERCI DA SILVA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005327-85.2017.8.11.0015 No Id 16511515, a parte 

autora pugna pelo parcelamento das custas processuais. Todavia, 

verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido em 12/05/2017. 

Ademais, da aludida decisão, a parte autora interpôs recurso de agravo 

de instrumento em 27/06/2017, o qual não foi conhecido, em 29/06/2017 

(n. 1005354-16.2017.8.11.0000). Outrossim, do referido acórdão, foi 

interposto agravo regimental, o qual não possui efeito suspensivo (artigo 

1.021, §2º, do CPC). Assim, verifica-se que decorreu tempo necessário 

para que a parte autora organizasse recursos para o pagamento das 

custas e taxa judiciárias, notadamente quando não apresentou 

documentos que comprovassem 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.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010870-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DAL PONT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010870-35.2018.8.11.0015 Verifico que a mora não se 

encontra comprovada, haja vista que o requerido não foi intimado do 

protesto, ante a informação de que estava "ausente". Assim, concedo o 

prazo de dez dias para a notificação válida do requerido, sob pena de 

indeferimento da inicial.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011544-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA (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: 

1011544-13.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Tendo em 

vista que o laudo médico carreado no ID. 16795698 - Pág. 1, encontra-se 

sem data, assinatura e carimbo do médico subscritor, intime-se a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, devendo apresentar digitalização legível e 

adequada de laudo médico atualizado e devidamente assinado que ateste 
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a incapacidade do interditando, 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, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 3. Após, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de dezembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011475-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FLACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011475-78.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Ante a 

informação constante na certidão de óbito que a “de cujus” convivia com o 

Sr. Raimundo Oliveira Souza (Id. n 16758917 - Pág. 4), intime-se a parte 

autora, por meio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, devendo incluir o Sr. Raimundo Oliveira de Souza, no 

polo ativo da demanda, oportunidade em que deverá regularizar a 

representação processual dele, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, do 

Código de Processo Civil. 2. Procedida à emenda, voltem-me conclusos. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011908-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESICA MAIARA ALVES LINO TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSE TOME (REQUERIDO)

MARTA ALVES MARTINS (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: 

1011908-82.2018.8.11.0015 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 JESICA MAIARA ALVES LINO TOME. 3. Intime-a da 

nomeação, bem como para que preste compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Prestado o 

compromisso, intime-a 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, 14 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito >

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011402-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSELI WEBER HANSEN (REQUERENTE)

EDUARDO HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA OAB - MT20351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011402-09.2018.8.11.0015 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 digitalizar e anexar de forma 

legível e adequada, o documento apresentado no Id. 16722366 - Pág. 1, 

sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Cumprida as 

determinações acima, voltem-me conclusos 3. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de dezembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011492-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZAEL FILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDETE ALVES MIGUEL (REQUERENTE)

OGELIA ALVES MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011492-17.2018.8.11.0015 1. Intime-se a parte autora, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo acostar aos autos digitalização legível e adequada da certidão de 

óbito do “de cujus”, bem como do documento que comprove a venda do 

veículo, eis que imprescindível ao deslinde do presente feito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do CPC. 2. Procedida à emenda, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. 3. Após, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de dezembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011910-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESICA MAIARA ALVES LINO TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011910-52.2018.8.11.0015 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. 

Oficie-se ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de 

eventuais beneficiários da “de cujus” MARTA ALVES MARTINS, no prazo 

de 10 (dez) dias. 3. Oficie-se, ainda, à Prefeitura Municipal de Sinop/MT, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe acerca da existência de 

eventuais verbas rescisórias em nome da “de cujus” MARTA ALVES 

MARTINS, conforme documento acostado no Id. 16989181. 4. Vindo aos 

autos as respostas dos ofícios, intime-se a parte requerente para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

5. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 6. Em seguida, 

voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 14 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito >

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171512 Nr: 6684-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EHR, THHR, EHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT, Leandro Jose dos Santos - OAB:25906/0, RENATO 

TENÓRIO ALVES - OAB:MT 20.017/O, RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 Vistos etc .

1. Trata-se ação de execução de alimentos, movida por E. H. R, T. H. H. R, 

representados pela sua genitora, Eliete Hoffmann Rodrigues, em face de 

Vagner Rodrigues, pelo rito da coação pessoal, na qual houve o decreto 

prisional às fls. 164/166.

1.1. Às fls. 186/195 foi comunicada a prisão civil do executado.

1.2. Após a prisão, a parte exequente manifestou-se nos autos e 

requereu a prorrogação da prisão (fls. 222/224).

1.3 Às fls. 225 foi certificada a data para decurso do prazo da prisão civil 

do executado.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

2. Com relação ao pleito de fls. 222/224, consigno que não é viável a 

prorrogação do prazo prisional por dívida alimentar pela qual o executado 

já se encontra segregado, sob pena de incorrer em “bis in idem”.

2.1. Outrossim, a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se 

orientado no sentido de que há possibilidade do juiz renovar, no mesmo 

processo de execução de alimentos, o decreto prisional, ou seja, 

permanecendo o executado em inadimplência, poderá ter sua prisão civil 

novamente decretada.

2.2 Com tais considerações, indefiro o pedido de prorrogação da prisão 

civil (fls. 222/224).

3. No mais, tendo em vista que decorreu o lapso temporal da prisão civil do 

executado, fixado na decisão de fls. 164/166, determino a expedição de 

alvará de soltura em seu favor.

4. Intime-se a parte exequente, por meio do patrono constituído nos autos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

5. Após, vistas ao Ministério Público.

6. Proceda-se a imediata soltura do executado, se por outro motivo não 

estiver preso.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007681-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA HIRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS (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: 

1007681-49.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Considerando o acordo de Id nº 15487528, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Publico. 2. Após, retorne o feito concluso. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito #

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011773-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. M. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1011773-70.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Processe-se em segredo de Justiça. 2. 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. 3. Com relação ao pedido de tutela de 

urgência, passo a análise. 3.1. O requerente pretende exonerar-se da 

obrigação alimentar em relação a sua filha, sob o fundamento de que a 

requerida já atingiu a maioridade, não se encontrando mais, sob o poder 

familiar, tanto que já constituiu família. 4. A sentença que fixa alimentos 

não se consolida em coisa julgada material, podendo ser revisada a 

qualquer momento, desde que demonstradas as alterações no binômio 

necessidade/possibilidade, eis que, em havendo mudança na situação 

financeira de quem supre, ou na de quem recebe os alimentos, poderá 

haver a exoneração, majoração ou redução do encargo, na forma do art. 

1.699 do Código Civil. 5. Assim, para a concessão de liminar nas ações 

relativas à exoneração/redução de alimentos, existe a necessidade de 

demonstração inequívoca de alteração da capacidade de quem supre, ou 

da desnecessidade pelo alimentado. 6. No presente caso, verifico que 

embora a requerida tenha atingido a maioridade (Id nº 16926334 - Pág. 1), 

tal fato, por si só, não tem o condão de afastar o direito ao recebimento de 

pensão alimentícia. Eis o entendimento jurisprudencial acerca da 

implementação da maioridade: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO DE PLANO DO AGRAVO DIANTE DA 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. O não provimento de plano do recurso, 

porque manifestamente improcedente, tem o escopo de economizar tempo 

e dinheiro das partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

E X O N E R A Ç Ã O  D E  A L I M E N T O S .  F I L H O .  B I N Ô M I O: 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADES. PROVA. MAIORIDADE. Os alimentos 

devem atender ao binômio: necessidades do credor e possibilidades do 

devedor, impondo-se demonstrar cabalmente a mudança em tais 

condições pessoais a justificar a exoneração da verba alimentar. A 

implementação da maioridade do alimentado, por si só, não tem o condão 

de autorizar a exoneração liminar dos alimentos, especialmente, sem a 

necessária dilação probatória. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

INTERNO. (TJRS - Agravo Nº 70062574728, Oitava Câmara Cível, Relator: 

Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 11/12/2014, Diário da Justiça do dia 

16/12/2014). 7. Ademais, a parte autora não carreou, prima facie, aos 

autos, provas da alteração do binômio necessidade- possibilidade, se 

restringindo a colacionar certidão de nascimento da requerida e fotocópia 

do acordo outrora realizado. 8. No ponto, insta destacar que, para a 

concessão de liminar nas ações relativas à exoneração de alimentos, o 

quadro probatório deve ser sólido, revelando uma situação fática límpida, 

com clara alteração do binômio alimentar, ou seja, necessita de 

demonstração inequívoca de alteração da capacidade de quem supre, ou 

da desnecessidade pelo alimentado, o que não se verifica no presente 

caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO 

LIMINAR DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO. A maioridade da 

filha/alimentada, por si só, não é causa de exoneração do pai/alimentante. 

Ainda mais quando não há prova de que a filha, sequer citada ao tempo da 

interposição do recurso, esteja trabalhando ou aferindo renda. Por outro 

lado, não há nenhuma prova concreta sobre possibilidades do 

pai/alimentante, o que também é razão para indeferir o pedido de 

exoneração liminar. NEGARAM PROVIMENTO. (TJRS – AI n. 70062352646, 

Oitava Câmara Cível, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 

11/12/2014, Diário da Justiça do dia 16/12/2014). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. 

TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTS. 273 E 333 DO CPC. A maioridade civil, por si só, não é 

suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos, 

persistindo a relação parental que também fundamenta o dever de auxílio 

entre os familiares. Muito embora, para a manutenção dos alimentos, 

incumba aos filhos maiores de idade o ônus da prova acerca da 

persistência da necessidade, para a antecipação da tutela exoneratória se 

faz necessária demonstração inequívoca, de plano, acerca da 

desnecessidade da alimentada e/ou da impossibilidade do alimentante de 

continuar arcando com o encargo alimentar, pelo que a manutenção da 

obrigação até a manifestação da demandada se trata de medida de 

cautela no caso concreto. Decisão interlocutória mantida AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS – AI n. 70062623376, Sétima Câmara 

Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 19/11/2014, Diário 

da Justiça do dia 24/11/2014). 9. Ante o exposto, considerando que não 

restou comprovada, por meio de documentos hábeis, a presença de 
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circunstâncias excepcionais que autorizam a pretendida exoneração da 

pensão alimentícia, indefiro o pleito liminar. 10. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do 

Código de Processo Civil. 11. Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência. 12. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 13. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz. 14. Na audiência, se não for houver acordo, 

poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de realização da audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, 

“caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 15. Oferecida contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade 

com o art. 351 do Código de Processo Civil. 16. Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 17. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 18. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009609-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que encaminhei e-mail para o 

DOF. 12 de novembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a). Zimbra snp.6civel@tjmt.jus.br Juiz titular 

declara-se suspeito De : Sinop - 6 Vara Civel  Assunto : Juiz titular 

declara-se suspeito Para : Departamento de Orientacao e Fiscalizacao  

Seg, 12 de nov de 2018 14:29 3 anexos Boa tarde, entrei em contato com 

a informática para esclarecimento de dúvidas, e após conversar com os 

mesmo disseram-me para enviar os autos a este endereço de e-mail, 

sendo assim, encaminho os presentes autos ao Departamento de 

Orientação e Fiscalização para análise e devidas providências conforme 

Despacho ID.16107638 abaixo transcrito. Encaminho os autos, deixando 

de enviar somente os arquivos de vídeo. Despacho/decisão: 

#1009609-69.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE. I – Com espeque no artigo 145, §1º, do CPC/2015, 

DECLARO-ME SUSPEITO em relação ao presente feito, ao que DETERMINO 

a JUNTADA do BOLETIM DE OCORRÊNCIA e das IMAGENS das CÂMERAS 

do CIRCUITO INTERNO de SEGURANÇA deste Fórum; II – ORDENO a 

REMESSA ao meu SUBSTITUTO LEGAL; III - COMUNIQUE-SE o E. 

CONSELHO da MAGISTRATURA acerca da SUSPEIÇÃO DECLARADA. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. 1009609-69 pag.01-50.pdf 9 MB 

1009609-69 pag.51-100.pdf 14 MB 1009609-69 pag.101-171.pdf 12 MB

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLI BALTAZAR LERMEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LERMEN BEDIN OAB - MT0010937A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000996-26.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO:OLI 

BALTAZAR LERMEN POLO PASSIVO:LEONARDO NERY RIBEIRO 

GUIMARÃES e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito do ofício nº 1043/2018 entregue a esta secretaria. 

Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) 

Judiciário(a) Substituto SINOP,14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004331-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA NAST DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1004331-53.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 CAUTELAR INOMINADA (183) POLO 

ATIVO:TATIANA NAST DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004859-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ OAB - MT7379/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1004859-87.2018.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 26.063,49 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) POLO ATIVO:N. A. D. F. 

POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e outros Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013097-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN ROBERTO DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1013097-32.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO:CHRISTIAN ROBERTO DE 

PAIVA POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e outros Senhor: 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de dezembro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007075-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BERNACHI BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1007075-21.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.590,00 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO:VIVIANE BERNACHI BATISTA POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012847-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE ALVES RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1012847-96.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PETIÇÃO (241) POLO ATIVO:JUCIELE ALVES 

RUFINO POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,14 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004263-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1004263-06.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.440,00 PETIÇÃO (241) POLO ATIVO:JOAO DA SILVA 

POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP e outros Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,14 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000633-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FERDINANDO VAREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000633-39.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.340,00 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA FERDINANDO VAREA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP e 

outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004173-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDIARA RIBEIRO ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1004173-95.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 CAUTELAR INOMINADA (183) POLO 

ATIVO:ANDIARA RIBEIRO ROBERTO POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CESAR BRAGAGNOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000270-86.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO:WAGNER CESAR BRAGAGNOLO POLO PASSIVO:ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de dezembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011511-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JOAZEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011511-23.2018.8.11.0015 AUTOR(A): OSCAR JOAZEIRO RÉU: 
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ESTADO DE MATO GROSSO I – Compulsando os autos, verifico que até o 

momento não foi CUMPRIDO pelo REQUERIDO o COMANDO JUDICIAL o 

qual determinou que disponibilizasse à parte Requerente, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, o procedimento de “REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCÁRDIO”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora, inclusive diante 

do iminente risco de MORTE, pela NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, 

DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme pleiteado no Id. Num. 17061160, devendo ser efetivado no valor 

do orçamento apresentado pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e DR. RODRIGO MARTINS ALVES, 

(Id. Num. 17045720). ESCLAREÇO que, embora seja a prática deste Juízo 

SOLICITAR no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, para que possa escolher 

aquele que apresentar o MENOR VALOR, no caso dos autos, 

VERIFICA-SE que o ÚNICO prestador que realiza o procedimento de 

“REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA” neste Município é o indicado no item 

anterior. Seria possível se cogitar da realização do procedimento em 

outras localidades, porém, o Autor alega que está impossibilitado de obter 

laudo médico no sentido da viabilidade do seu transporte, em razão da 

greve deflagrada por médicos e enfermeiros do Hospital Regional, onde se 

encontra internado, circunstância que é de conhecimento público em Sinop 

e que certamente em muito aumenta a AGONIA do Autor e familiares. 

Nesse quadro, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, a fim de resguardar 

bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a urgência do 

caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e o DR. RODRIGO 

MARTINS ALVES (Id. Num. 17045720), para que REALIZE o procedimento 

de “REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO” vindicado pela parte Autora, e 

informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 186.880,50 (cento e 

oitenta e seis mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) o que, 

desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. 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, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no 

‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca 

da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V - Em razão das particularidades do caso, como medida de 

CAUTELA adicional oportunizadora do CONTRADITÓRIO PRÉVIO, 

determino que o Oficial de Justiça compareça ao Hospital Regional e, após 

contato com a Administração, certifique se há alguma providência em 

curso para custeio do procedimento cirúrgico de que necessita a parte 

Autora. Na mesma diligência, deverá intimar a Diretora do Escritório 

Regional do SUS em Sinop acerca do teor desta decisão, viabilizando-se 

assim uma vez mais, caso deseje o requerido, que o procedimento urgente 

seja realizado na rede pública e não na rede particular. VI – 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.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1012001-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (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 

#1012001-45.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MUNICIPIO DE SINOP RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR promovida por MUNICÍPIO 

DE SINOP em face do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO GERIR – 

GERIR. Aduz na inicial, que “o Hospital Regional de Sinop – HRSinop é 

estabelecimento público de saúde, de responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso, voltado à execução de serviços de média e alta complexidade 

aos usuários do Sistema Único de Saúde, residentes em Sinop e região” e 

que “por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso 

firmou com o Requerido Instituto Gerir, associação civil sem fins lucrativos, 

o Contrato de Gestão Emergencial de nº 001/SES/MT/2018 visando com 

isto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações de 

serviços de saúde a serem desenvolvidas no Hospital Regional de Sinop – 

HRSINOP”. Informa, que “entre as obrigações assumidas pelo Instituto 

Gerir, se encontra a assegurar a organização, administração e 

gerenciamento do Hospital Regional de Sinop/MT, com o desenvolvimento 

de técnicas que permitam o desenvolvimento da unidade hospitalar com o 

provimento de insumos e medicamentos para o desenvolvimento das 

atividades (Cláusula Terceira do Contrato de Gestão Emergencial de nº 

001/SES/MT/2018). Com relação as metas previstas no Contrato de 

Gestão Emergencial de nº 001/SES/MT/2018 consta do Anexo I que 

deverá o Instituto Gerir disponibilizar as atividades do Hospital Regional 

com o fornecimento de 72 leitos a serem distribuídos nas enfermarias de 

clínicas médicas, clinica cirúrgica geral, clinica cirúrgica ortopédica, clínica 

pediátrica, Unidade de Cuidado Intensivo Adulto e na área de observação 

do Pronto Atendimento”. Sustenta, que “em que pese o Requerido Instituto 

Gerir alegar que os atrasos de repasse é que inviabiliza a manutenção do 

hospital e a qualidade dos atendimentos, a Comissão de Monitoramento e 

Controle de Avaliação do Contrato de Gestão Emergencial constatou que o 

Requerido Instituto Gerir vem deixando de cumprir com as metas 

estipuladas contratualmente, em especial, de atendimentos perante a 

clínica de cirurgia em geral, clínica ortopédica e traumatológica, consultas 

médicas no atendimento de urgência/emergência. E justamente por não 

atender as metas estipuladas no Contrato de Gestão Emergencial é que foi 

determinada uma devolução à Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso um valor de R$ 2.657.076,91 (dois milhões seiscentos e cinquenta 

e sete mil e setenta e seis reais e noventa e um centavos)”. Declara ainda 

que “no dia 31/10/2018 o Hospital Regional de Sinop comunicou o Corpo de 

Bombeiros, Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual de Saúde de 

Mato Grosso, Polo Regional de Saúde, Rota Oeste e Secretaria Municipal 

de Saúde que estaria suspendendo novas admissões na unidade, 

incluindo pacientes admitidos pela urgência e emergência ante a 

inexistência de condições mínimas de atendimento e risco de óbito” e “no 

dia 05/12/2018, como se infere do Circular de nº 006/2018/HRS-MT 

Diretoria Técnica, o Hospital Regional comunicou que enfrenta dificuldades 

na manutenção do estoque de materiais e medicamentos na unidade 

hospitalar. A Unidade de Pronto Atendimento, cujo as atividades de saúde 

são destinados à execução de serviços de saúde de baixa complexidade, 

está diariamente recebendo pacientes em estado grave e que necessitam 

de procedimentos de média e alta complexidade em decorrência da 

negativa do Hospital Regional no atendimento”. Por fim, requer, 

liminarmente, “que os Requeridos restabeleçam com admissão de 

pacientes que necessitam de atendimentos eletivos, de urgência e 

emergência, devendo ainda ser imposta a “obrigação de fazer” 

consistente no imediato fornecimento de 72 leitos no Hospital Regional, a 

serem distribuídos nas enfermarias de clínicas médicas, clínica cirúrgica 

geral, clínica cirúrgica ortopédica, clínica pediátrica, Unidade de Cuidado 

Intensivo Adulto e na área de observação do Pronto Atendimento, de 

acordo com as metas previstas no Anexo I do Contrato de Gestão 

Emergencial de nº 001/SES/MT/2018, sob pena de multa diária cujo a 

responsabilidade pelo pagamento deverá ser atribuída ao Sr. José Pedro 

Gonçalves Taques, Governador do Estado de Mato Grosso, e ao Sr. 

Eduardo Reche de Souza, Presidente do Instituto Gerir”. CARREOU 

DOCUMENTOS à inicial. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 
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REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende que os 

REQUERIDOS cumpram com o Contrato de Gestão Emergencial de nº 

001/SES/MT/2018 acordado em que o Requerido transfere a gestão 

administração e organização do Hospital Regional de Sinop para o Instituto 

Gerir. Vale destacar, que nos presentes autos trata-se do atendimento de 

saúde das pessoas de Sinop e Região por meio do Hospital Regional de 

Sinop, bem como, ressalto as seguintes informações: 1 – ID. 17038845, de 

que os servidores do Hospital Regional de Saúde, a partir do dia 

10/12/2018 paralisaram as atividades de enfermagem, mantendo apenas 

“30% do efetivo humano trabalhando nas enfermagens e 50% trabalhando 

nas UTI’S, CME e CC”, em razão de descumprimento de legislações 

trabalhistas, convenções coletivas e salários atrasados e etc; 2 – ID. 

17038865, ao Secretário Municipal de Saúde de que “em caso de não 

reposição do estoque e adequação no período de até 72 horas, 

recomendo que seguindo as deliberações do código de ética médica do 

Conselho Federal de Medicina se adote a SUSPENSÃO de novas 

admissões na unidade, incluindo pacientes admitidos pela urgência e 

emergência, pela inexistência de condições mínimas de atendimentos e 

risco de óbito dos pacientes que o necessitem, ate a solução dos 

problemas elencados e normalidade do funcionamento do hospital”; 3 – ID. 

17038867, o Centro de Especialidades Médicas informa ao Secretário 

Municipal de Saúde que “mediante a greve do Hospital Regional de Saúde, 

os pacientes Ortopédicos estão sendo encaminhados a UPA24HS pelo 

Corpo de Bombeiros, mediante esta situação o Centro de Especialidade 

Médicas cedeu 20 vagas de Ortopedia para UPA24HS desde Outubro de 

2018, as vagas foram cedidas toda quarta-feira até dia 19/12/2018. A 

partir desta data não cederemos mais nosso profissional, os atendimentos 

serão exclusivamente de responsabilidade da UPA24HRS, só 

atenderemos pacientes regulados via SISREG”; Neste sentido, destaco as 

seguintes diretrizes da Portaria nº 10/2017 do Ministério da Saúde que 

“redefine as diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h 

de Pronto Atendimento como Componente da Rede de Atenção às 

Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde”, vejamos: Art. 2º Para 

os fins desta Portaria, considera-se: I - UPA 24h: estabelecimento de 

saúde de complexidade intermediária, articulado com a Atenção Básica, o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, a Atenção 

Domiciliar e a Atenção Hospitalar, a fim de possibilitar o melhor 

funcionamento da RAU; Art. 3º São diretrizes da UPA 24h: II - Equipe 

Assistencial Multiprofissional com quantitativo de profissionais compatível 

com a necessidade de atendimento com qualidade, considerando a 

operacionalização do serviço, o tempo - resposta, a garantia do acesso 

ao paciente e o custo-efetividade, em conformidade com a necessidade 

da Rede de Atenção à Saúde - RAS e as normativas vigentes, inclusive as 

resoluções dos conselhos de classe profissional; III - acolhimento; IV - 

classificação de risco Art. 5º Considerar-se-á a UPA 24h em efetivo 

funcionamento quando desempenhar as seguintes atividades: I - acolher 

os pacientes e seus familiares em situação de urgência e emergência, 

sempre que buscarem atendimento na UPA 24h; III - prestar atendimento 

resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou 

agudizados de natureza clínica, e prestar o primeiro atendimento aos 

casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e 

realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta 

necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos 

pacientes que necessitarem de atendimento; IV - funcionar como local de 

estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192; V - realizar consulta 

médica em regime de pronto atendimento nos casos de menor gravidade; 

VI - realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 

adequados aos casos demandados à UPA 24h; VII - prestar apoio 

diagnóstico e terapêutico conforme a sua complexidade; e VIII - manter 

pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação diagnóstica 

ou estabilização clínica, e encaminhar aqueles que não tiveram suas 

queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para 

internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação 

do acesso assistencial. Parágrafo único. O apoio diagnóstico da UPA 24h 

poderá ser realizado em outro estabelecimento de saúde, desde que seja 

justificado pelo gestor, considerando a operacionalização do serviço, o 

tempo-resposta, a garantia do acesso ao paciente e o custo-efetividade. 

Ademais, quanto ao Contrato de Gestão Emergencial de nº 

001/SES/MT/2018 pactuado com o Instituto Gerir, destaca: OBJETO – “O 

presente Contrato de Gestão Emergencial tem por objeto estabelecer o 

compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional de Sinop – 

HRSinop, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em 

regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita aos 

usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, em conformidade com os 

anexos a seguir elencados, que integram o presente instrumento: a) 

ANEXO I – Pano de Metas; b) ANEXO II – Sistema de Transferência e 

Execução Financeira; c) ANEXO III – Planilha Estimada de Custo; d) ANEXO 

IV – Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis e anexo; e) ANEXO V – 

Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel; 1.2 O presente Contrato de 

gestão Emergencial deverá garantir atendimento exclusivo aos usuários 

do Sistema Único de Saúde – SUS no estabelecimento de saúde 

denominado Hospital Regional de Sinop – HRSinop, respeitado o seu perfil 

assistencial, a necessidade epidemiológica e sócia demográfica da região; 

1.3 Esta contratação deverá consolidar a imagem do HRSinop como centro 

de prestação de serviços públicos da rede assistencial do SUS, 

comprometido com sua missão de atender as necessidades terapêuticas 

dos usuários, primado pela melhoria na qualidade da assistência, devendo 

ser executado de forma a garantir eficácia eficiência e os resultados 

esperados na resolutividade da assistência.” Neste sentido o ANEXO I do 

Contrato de Gestão Emergencial de nº 001/SES/MT/2018, trata sobre o 

Plano de Metas, que entre suas atividades estão a de atendimentos aos 

usuários do SUS encaminhados pelo Complexo Regulador Regional, 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Serviço de Emergência da 

Concessionária Rota do Oeste e Corpo de Bombeiros. Além de 

internações, atendimento ambulatorial, atendimento as urgências e 

emergências, SADTA – Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico, Novas 

Especialidades de Atendimento e Programas Especiais, Núcleo Interno de 

Regulação – NIR, Assistência Hospitalar, OPME – Órtese Próte e Material 

Especial, Transporte Sanitário, entre outras. Assim, trago os artigos da 

Constituição Federal a tona para a presente demanda: Art. 175. Incumbe 

ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das 

empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão; 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. Art. 197. 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. Logo, autorizado pela Lei Maior a possibilidade de um terceiro 

realizar a execução dos serviços de Saúde, ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Assim, diante das informações 

demonstradas na presente demanda, os REQUERIDOS veem se 
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esquivando de sua responsabilidade no fornecimento dos atendimentos 

aos serviços de saúde. Outrossim, a alegação do Instituto Gerir de que 

não vem recebendo os pagamento não deve prosperar, eis que em 

Processo de Código PJe 1010258-97.2018, foi determinado que o ESTADO 

DE MATO GROSSO regularize seus débitos perante a mesma, como 

também fora BLOQUEADO das contas do Estado e LIBERADO por meio de 

ALVARÁ JUDICIAL o valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos 

mil reais) para a regularização dos pagamentos dos prestadores e 

funcionamento do Hospital Regional de Sinop. Assim, em vista da 

LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES 

constantes nos autos, especialmente as que informaram suposta 

paralização e recusa ao atendimento do Hospital Regional de Sinop em 

relação aos serviços de Saúde, é possível CONCLUIR pela necessidade 

de se REGULARIZAR tal atividade, DETERMINANDO que os mesmos 

cumpram o Contrato de Gestão Emergencial de nº 001/SES/MT/2018, 

realizando os atendimentos necessários a estabilização da saúde das 

pessoas que “batem em suas postas”. Quanto ao pedido de imposição de 

MULTA DIÁRIA, INDEFIRO, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em 

tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, 

como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste 

“decisum”. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR que os REQUERIDOS, ESTADO DE MATO GROSSO E 

INSTITUTO GERIR – GERIR, RESTABELEÇAM com ADMISSÃO de pacientes 

que necessitam de ATENDIMENTOS ELETIVOS, de URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA, como também o imediato fornecimento de 72 leitos no 

Hospital Regional, a serem distribuídos nas enfermarias de clínicas 

médicas, clínica cirúrgica geral, clínica cirúrgica ortopédica, clínica 

pediátrica, Unidade de Cuidado Intensivo Adulto e na área de observação 

do Pronto Atendimento, de acordo com as metas previstas no Anexo I do 

Contrato de Gestão Emergencial de nº 001/SES/MT/2018. CITE-SE, 

intimando os REQUERIDOS, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1011566-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ROSANA TEREZA MARTINELLI (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 

#1011566-71.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ADENILSON APARECIDO 

FIRMINO DA ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ROSANA TEREZA 

MARTINELLI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA 

ROCHA, em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT e a Sra. 

Prefeita ROSANA TEREZA MARTINELLI. Aduz na inicial, que “o Autor é 

Vereador eleito para o mandato 2017/2020 e uma de suas 

responsabilidades como representante do povo é fiscalizar ações dos 

representantes da Prefeitura e os demais colegas da Câmara. No presente 

caso, estamos diante de um ato lesivo ao patrimônio público, dano ao 

erário, em virtude da imoralidade administrativa”, e “a Prefeitura Municipal 

de Sinop, declarou aberto o Pregão Presencial Nº 063/2018, na data de 19 

de Outubro de 2018 e abertura das propostas na data de 01 de Novembro 

de 2018, para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de 

transito, incluindo a locação, instalação, operação e manutenção de 

registradores de imagens nas vias do Município de Sinop”. Sustenta que “o 

pregão do dia 01 de Novembro de 2018 consta status pendente até a 

presente data, uma vez que a empresa vencedora trata -se da Serget 

Construções e Serviços de Trânsito Ltda. A empresa supramencionada 

está envolvida em casa semelhante com a prefeitura de Cuiabá/MT, onde 

está sendo investigado suposta fraude, pois radares estariam desligados 

e o consórcio, formado por duas empresas, só teria se constituído 

oficialmente depois da data da assinatura do contrato com a prefeitura 

após vencer o pregão”. Informa ainda que “o valor a ser gasto na licitação 

63/2018 é de 9.912.168,02 (nove milhões, novecentos e doze mil e centos 

e sessenta e oito reais e dois centavos) para um contrato de 02 anos e 

Sinop tem a população aproximada de 140 mil habitantes, conforme fonte 

do IBGE 2018. A Ré vai gastar o valor de R$ 35,40 (trinta e cinco reais e 

quarenta centavos) por habitante anualmente com a presente licitação, 

que teria como finalidade assegurar o trânsito da cidade. Porém, conforme 

reportagens em anexo, no município de Marília/SP com mais radares a 

serem instalados, o valor por habitante ficará na importância de R$ 9,74 

(nove reais e setenta e quatro centavos) e a licitação foi suspensa. Por 

fim, REQUER, como Tutela de Urgência que seja SUSPENSO OS EFEITOS 

do CONTRATO LICITATÓRIO 63/2018 até apuração dos fatos e valores, 

nos termos do art. 5º, § 4º, da Lei n. 4.717/65. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE busca a suspensão do 

Pregão Presencial nº 63/2018 que visa à prestação de serviços técnicos 

de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito, incluindo a 

locação, instalação, operação e manutenção de registradores de imagens 

nas vias do Município de Sinop, em razão de vícios de legalidades. Tal 

vício alegado na inicial trata-se de “que a empresa é no mínimo de 

credibilidade duvidosa” (Num. 16807628 - Pág. 3), e “contrato 

superfaturado, onde o cidadão sinopense irá pagar 11 (onze) vezes mais 

que o cidadão de Sorocaba/SP” (Num. 16807628 - Pág. 5). Desta maneira, 

vale ressaltar a seguinte parte do Edital de Licitação, PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 63/2018: 3.1 Constitui objeto do presente edital apara 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 

de engenharia e apoio na administração e gestão de trânsito, incluindo a 

locação, instalação, operação e manutenção de registradores de imagens 

nas vias do município de Sinop, conforme especificações constantes no 

Anexo I, Termo de Referência, parte integrante deste Edital. Como também, 

destaco da Lei 8.666/93 as seguintes informações: Art. 6º Para os fins 

desta Lei, considera-se: II - Serviço - toda atividade destinada a obter 

determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 

demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 

reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
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publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; Art. 7o As 

licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

sequência: I - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução das obras 

e serviços. § 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando: I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 

disponível para exame dos interessados em participar do processo 

licitatório; II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários; III - houver previsão de 

recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; IV - o 

produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for 

o caso. Neste sentido, o REQUERENTE apresenta em ID. 16807640, 

16807639, 16807638, 16807637, 16807636 informações de que a 

empresa vencedora do certame possui, em outras localidades, 

irregularidades em suas contratações, bem como supostas fraudes de 

superfaturamento, evidenciando a presença do “FUMUS BONIS JURIS”, da 

presente demanda. Assim, para a concessão da tutela pretendida, qual 

seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários 

o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão 

guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza 

acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência dos requisitos citados acima. Desta forma, 

atentando-se ao bem maior que se encontra na presenta ação, qual seja, 

o dinheiro público, que deve ser manejado com prudência e 

responsabilidade, verifica-se a existência do requisito “PERICULUM IN 

MORA”. Ademais, “a investidura no exercício de função pública gera 

comprometimento individual com o aparato estatal, responsabilizando-se o 

agente público pela conduta adotada no desempenho das atividades 

administrativas - Aquele que administra a coisa pública interpreta e 

densifica a lei, fazendo valer a legalidade. Assim, toda atuação 

administrativa deve ser parametrizada pela lei e pelo interesse público. É 

induvidoso que o administrador pode agir, em determinados casos, 

sensibilizado por juízos de conveniência e oportunidade. Todavia, 

excepcional discricionariedade sempre estará limitada pelas imposições 

republicanas exteriorizadas sob a forma de princípios e regras, já que o 

administrador não escapa da sombra da lei. A vinculatividade e 

discricionariedade não passam, no fundo, de graus diversos de 

impregnação legal dos atos administrativos RECURSO AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO.” (APL 008575-70.2009.8.19.0068 RIO DE JANEIRO RIO DAS 

OSTRAS 1 VARA. Órgão Julgador DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. 

Publicação15/02/2018. Julgamento7 de Fevereiro de 2018. Relator FLÁVIA 

ROMANO DE REZENDE). Desta forma, diante do art. 5º, § 4º, da Lei n. 

4.717/65 que aduz que “conforme a origem do ato impugnado, é 

competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de 

acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas 

que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. § 

4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato 

lesivo impugnado”. Assim, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos 

autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a 

concessão do pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida 

que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do CONTRATO LICITATÓRIO 

63/2018 até apuração dos fatos e valores, nos termos do art. 5º, § 4º, da 

Lei n. 4.717/65. CITE-SE, intimando os REQUERIDOS, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 

335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006400-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIGERACAO DE AUTOMOTORES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005093-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CAMPOS MORMUL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

LURDES ELIANE DAL ZOT, em face de REGINA CAMPOS MORMUL, 

objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos 

autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente 

citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do título e, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título 

para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002144-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002144-72.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSEMI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE o(a) requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), uma vez que o extrato juntado possui data anterior a 

notificação realizada à requerida, podendo já ter ocorrido a baixa da 

restrição objeto dos autos. Com o aporte, concluso para análise da tutela. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN QUINTILHANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002285-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO DILKIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os títulos 

executivos originais junto ao Cartório deste Juizado, que será(ão) 

CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor 

e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às Providências Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011738-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERALI ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011738-47.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VERALI ANDRADE SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC/15. Preliminar - Falta 

de interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar fundado no 

interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional 

necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito 

de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja 

resistência à pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito 

instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto 

Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do 

Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, 

localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, 

como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 

estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a 

parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o interesse 

processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo 

para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da 

desnecessidade de apresentação do comprovante original de negativação 

O Código Civil brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: Art. 225. As 

reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, 

em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de 

fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem 

forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Assim o reconhecimento de 

um documento como verdadeiro deixou de ser previamente exigido. Com o 

dispositivo acima referido nossa legislação passou a prestigiar o chamado 

princípio da verdade documental que considera o documento como 

verdadeiro até que provem o contrário. Cabe ainda salientar, que com a 

norma descrita acima é possível reconhecer validade aos documentos 

eletrônicos uma vez que não precisam de autenticação. Com relação ao 

documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado pela parte 

requerente. Ademais, a empresa tem acesso ao banco de dados do 

Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter juntado documento 

hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo exposto, afasto a preliminar 

arguida. Mérito Diz a parte requerente era cliente da requerida, plano 
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controle no valor mensal de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos), ocorre que vem sofrendo cobranças indevidas pela parte 

requerida, o que resultou na negativação de seu nome. A requerida, em 

sua peça de bloqueio, aduz que os débito reclamados pela parte 

requerente decorreu de seu efetivo consumo, e que não há nada de 

irregular e indevido nas cobranças. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência dos débitos que motivaram a presente ação. Muito pelo 

contrário, pelo próprio contrato anexado pela ré id. 11631207, verifico que 

a versão narrada na exordial é verídica, eis que o plano contratado fora 

realmente o plano controle. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a utilização dos sérvios pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, e documentos 

produzidos unilateralmente. A responsabilidade da empresa ré, 

fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito externo ou 

força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses 

estas não comprovadas pela parte Ré. Houve falha na prestação do 

serviço e esta falha enseja a reparação objetiva pelos danos causados. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. Ocorre que, em análise aos documentos acostados na exordial, 

verifica-se que a parte autora possui restrição anterior à discutida nos 

presente autos, assim, quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a 

exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as 

partes, através de seus patronos. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHELI CRISTINA ROSSI TEIXEIRA (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: 

1002712-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CHELI CRISTINA ROSSI 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CAROLINE TESSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002956-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAYANE CAROLINE 

TESSARO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. I - Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002960-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO BATISTA DE OLIVEIRA (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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 443 de 521



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002960-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO CANDIDO BATISTA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA (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: 

1004440-04.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ PAULO FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010072-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010072-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS SABINO LEITE 

REQUERIDO: MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS 

LTDA. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010317-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010317-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA CARVALHO 

PEREIRA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012374-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SUELEN FERREIRA AZEVEDO (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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012374-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SUELEN FERREIRA 

AZEVEDO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. De proêmio 

DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo 

em vista a inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE 

a executada PATRICIA SUELEN FERREIRA AZEVEDO para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente CLARO S.A. para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito 

para prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Serve o presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001566-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

1. CITE-SE a parte executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos 

do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo 

no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006982-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARCELO ZUSE (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.: 1006982-92.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002767-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SALES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO DA SILVA (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.: 1002767-73.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001205-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA OAB - PR42137 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA (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.: 1001205-92.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011088-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOTA MARINHO FILHO (EXECUTADO)

 

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.: 1011088-97.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005588-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY BELILA BERNADELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DESORGE DE OLIVEIRA (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.: 1005588-16.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004313-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE SOUZA - 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.: 1004313-66.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001290-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001290-15.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILA SOARES REQUERIDO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos etc. Acolho petitório do Autor em Id 6029681. Com efeito, DECIDO: 

1- INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

justificativa da ausência da Autora na audiência. 2-Transcorrido o prazo o 

que deverá ser certificado, caso não apresentado a justificativa, 
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conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007127-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BARBOSA (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.: 1007127-17.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/02/2019 08:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69, NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43 Endereço do promovente: Nome: NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - 

DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-348 ANDRE LUIZ BARBOSA CPF: 951.675.281-00 Endereço 

do promovido: Nome: ANDRE LUIZ BARBOSA Endereço: AVENIDA JOSÉ 

NAENO RIBEIRO, 18-A, - ATÉ 320 - LADO PAR, JARDIM VENEZA, SINOP - 

MT - CEP: 78554-179 Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1008096-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (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.: 1008096-32.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 08:35, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ELOISE ALVES PEREIRA CPF: 

017.322.491-13, LUIZ CARLOS VINAGA CPF: 384.313.351-49, LEANDRO 

DE ASSIS CONCEICAO CPF: 032.217.131-85, JULIO APARECIDO DA 

SILVA CPF: 650.293.561-34 Endereço do promovente: Nome: LUIZ 

CARLOS VINAGA Endereço: RUA CARINI, 766, - DE 202/203 A 935/936, 

RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-398 Endereço do 

promovido: Nome: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO 

Endereço: ALAMEDA PICASSO, 71, (ALPHAVILLE SANT'ANNA), 

ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06539-300 Sinop, 

Sexta-feira, 14 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: 1000874-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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/substabelecimento para o advogado indicado para 

levantamento de alvará, ou indique em qual evento a mesma fora juntada.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011985-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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, tendo em vista que a apresentada no evento 01 não consta tais 

poderes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008219-64.2017.8.11.0015

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:

VALERY MOURA ZUANAZZI (EXECUTADO)

 

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.: 1008219-64.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 09:55, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LILIANE RANECO CPF: 

031.205.051-88, VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP CPF: 

13.442.134/0001-04 Endereço do promovente: Nome: VERBO ESCOLA DE 

IDIOMAS LTDA - EPP Endereço: RUA DAS CAVIÚNAS, 2116, - DE 1384 A 

2196 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-099 

VALERY MOURA ZUANAZZI CPF: 964.762.061-68 Endereço do 

promovido: Nome: VALERY MOURA ZUANAZZI Endereço: RUA DAS 

CAVIÚNAS, 2276, - DE 2198/2199 AO FIM, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT 

- CEP: 78556-264 Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1000287-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP 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.: 1000287-88.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/02/2019 10:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA CPF: 014.598.251-36, LUCINEIA GOMES CPF: 974.568.292-68 

Endereço do promovente: Nome: LUCINEIA GOMES Endereço: RUA 

VALDECIR LUCAS SOUZA, 04, QUADRA 02, LOTEAMENTO FLORAIS DA 

AMAZÔNIA, SINOP - MT - CEP: 78551-159 Endereço do promovido: Nome: 
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AGUAS DE SINOP S.A Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS, 800, - DE 

425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-226 

Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1011676-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VENUTO BUENO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYONY BUENO DE CAMARGO OAB - MT24349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO 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.: 1011676-70.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/02/2019 09:55, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DYONY BUENO DE CAMARGO 

CPF: 024.651.881-27, VENUTO BUENO DE CAMARGO CPF: 

259.431.469-20 Endereço do promovente: Nome: VENUTO BUENO DE 

CAMARGO Endereço: RUA DAS CODORNAS, 648, - DE 476/477 AO FIM, 

JARDIM DAS NAÇÕES, SINOP - MT - CEP: 78556-396 Endereço do 

promovido: Nome: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Endereço: AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS, 230, - LADO PAR, CENTRO 

HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90030-130 Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 2 andar, NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1009690-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE COSTA MIRANDA (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.: 1009690-81.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 10:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. GABRIELLE GONCALVES 

PEREIRA CPF: 046.773.631-61, VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO CPF: 

458.857.101-04 Endereço do promovente: Nome: VILMA BEATRIZ 

PAREDES GALLO Endereço: AVENIDA DAS ACÁCIAS, 1833, - DE 1657 A 

1955 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-280 

MARINETE COSTA MIRANDA CPF: 005.010.968-50 Endereço do 

promovido: Nome: MARINETE COSTA MIRANDA Endereço: AVENIDA DAS 

SIBIPIRUNAS, 1069, - DE 679 A 1261 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, 

SINOP - MT - CEP: 78556-666 Sinop, Sexta-feira, 14 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003692-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA DE JESUS CRUZ GIMENIS (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.: 1003692-69.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 05/02/2019 10:25, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN CPF: 015.888.601-16, MARCOS VIEIRA SOARES CPF: 

025.616.359-61 Endereço do promovente: Nome: MARCOS VIEIRA 

SOARES Endereço: RUA DAS AVENCAS, 2650, - DE 2603 A 2951 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-066 NAYARA 

DE JESUS CRUZ GIMENIS CPF: 052.403.471-07 Endereço do promovido: 

Nome: NAYARA DE JESUS CRUZ GIMENIS Endereço: Av Minas Gerais, 

966, Empresa Central da Segurança, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Sinop, Sexta-feira, 14 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

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009044-08.2017.8.11.0015

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:

GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1009044-08.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

1.125,71 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUCUMBÊNCIA, MULTA 

DE 10%, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP Endereço: 

RUA DAS CAVIÚNAS, 2116, - DE 1384 A 2196 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-099 POLO PASSIVO: Nome: 

GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS Endereço: RUA DOS 

MARFINS, 930 ou 517, - DE 777/778 A 1295/1296, JARDIM IMPERIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78555-026 INTIMANDO: GENEFER ELECIANNE RAIZA 

DOS SANTOS FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (TRÊS) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto 

de bens. DESPACHO: Vistos, etc. Trata-se de petitório formulado pelo 

exequente, requerendo a citação por edital do executado, uma vez 

frustradas a tentativa por oficial de justiça e telefone (ID. 10995384; 

11839248). 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 
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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. 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, KARINE DANIELLE RODRIGUES, digitei. SINOP, 13 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008021-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1008021-90.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DIEGO LEMKE Endereço: AVENIDA DAS 

SIBIPIRUNAS, 4297, - DE 3699 A 4311 - LADO ÍMPAR, SETOR 

RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-340 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, 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, assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: MEDIDA LIMINAR: I - INTIME-SE o banco requerido, 

para que CUMPRA IMEDIATAMENTE a obrigação fixada na decisão 

interlocutória, no sentido de EXCLUIR o nome do requerente de qualquer 

cadastro de proteção a crédito, inclusive SCR-SISBACEN, sob pena de 

MAJORAÇÃO da MULTA DIÁRIA pelo descumprimento da obrigação, no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do 

CPC/2015 e incidência no CRIME de DESOBEDIÊNCIA, sem prejuízo de 

incorrer em outras MEDIDAS COERCITIVAS em caso de persistência do 

descumprimento, bem como demais PENALIDADES cabíveis. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 14 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008021-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008021-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LEMKE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Pela petição de ID. 

17037585 a parte requerente, novamente, informa que o requerido não 

vem cumprindo ao comando judicial proferido por este Juízo através da 

decisão interlocutória de ID. 14799111. Sendo assim, considerando o 

ofício de ID. 16505676, DETERMINO: I - INTIME-SE o banco requerido, para 

que CUMPRA IMEDIATAMENTE a obrigação fixada na decisão 

interlocutória, no sentido de EXCLUIR o nome do requerente de qualquer 

cadastro de proteção a crédito, inclusive SCR-SISBACEN, sob pena de 
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MAJORAÇÃO da MULTA DIÁRIA pelo descumprimento da obrigação, no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do 

CPC/2015 e incidência no CRIME de DESOBEDIÊNCIA, sem prejuízo de 

incorrer em outras MEDIDAS COERCITIVAS em caso de persistência do 

descumprimento, bem como demais PENALIDADES cabíveis. II - Em caso 

de persistência do descumprimento, tornem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para adoção das medidas pertinentes. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008021-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008021-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LEMKE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Pela petição de ID. 

17037585 a parte requerente, novamente, informa que o requerido não 

vem cumprindo ao comando judicial proferido por este Juízo através da 

decisão interlocutória de ID. 14799111. Sendo assim, considerando o 

ofício de ID. 16505676, DETERMINO: I - INTIME-SE o banco requerido, para 

que CUMPRA IMEDIATAMENTE a obrigação fixada na decisão 

interlocutória, no sentido de EXCLUIR o nome do requerente de qualquer 

cadastro de proteção a crédito, inclusive SCR-SISBACEN, sob pena de 

MAJORAÇÃO da MULTA DIÁRIA pelo descumprimento da obrigação, no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do 

CPC/2015 e incidência no CRIME de DESOBEDIÊNCIA, sem prejuízo de 

incorrer em outras MEDIDAS COERCITIVAS em caso de persistência do 

descumprimento, bem como demais PENALIDADES cabíveis. II - Em caso 

de persistência do descumprimento, tornem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para adoção das medidas pertinentes. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012009-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012009-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIMEIRE DO NASCIMENTO 

VIEIRA REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Ressai 

dos autos que a parte requerente postula pela desistência da ação, tendo 

em vista a distribuição anterior da mesma demandada a uma das varas 

cíveis desta comarca. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. O Enunciado 90 do FONAJE 

dispõe que: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ).” “Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento 

aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo 

artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação 

de desistência da ação exteriorizada pela parte requerente , em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 198672 Nr: 1552-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, KLEYSON 

ANDRE RODRIGUES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados 

NAFAEL BARBOSA DOS SANTOS e KLEYSON ANDRE RODRIGUES DE 

LARA, em razão da prescrição retroativa quanto aos crimes em que foram 

condenados. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente 

decisão, procedam-se as baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 185092 Nr: 6200-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso VI ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado BRAULIO CUNHA 

JUNQUEIRA ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

imputado a ele neste processo.Não há bens a serem destinados nestes 

autos.Publique-se. Intime-se.Transitando em julgado esta sentença, 

proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 2876 Nr: 1143-70.1998.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870

 Código n° 2876

Vistos,

 Considerando que a sentença penal condenatória de fls. 210/222, fixou 

regime inicialmente fechado de cumprimento de pena ao acusado, tendo 

sido condenado a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, chamo o 

feito à ordem para sanar referida irregularidade, passando a constar o 

mencionado parágrafo nos seguintes termos:

“O regime de cumprimento será o inicialmente fechado a teor da Lei nº 

8.072/90, em face da especial gravidade do delito, considerando, também, 

o princípio constitucional da individualização da pena, de modo que, 

deverá ser expedido mandado de prisão em desfavor do acusado.

Em tempo, consigno como termo de validade do mandado de prisão a data 

de 12/02/2024 (data em que ocorrerá a prescrição) .”

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311532 Nr: 15533-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MINA DA SILVA BORGES, FERNANDA 

MARQUES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0, JOYCE EMANUELLE RIBEIRO - 

OAB:

 Código n° 241703

Vistos,

Inicialmente, no tocante ao teor da certidão de fl. 179, aguarde-se a 

realização da audiência outrora designada nos autos, uma vez que a 

genitora do corréu Marcio Mina se comprometeu em cientificá-lo da data da 

solenidade.

No entanto, desde já, intime-se a advogada constituída do mencionado réu 

(fl. 88) para justificar o descumprimento das condições à ele impostas à fl. 

141 (deixou de comparecer no mês de setembro do corrente ano e mudou 

de endereço sem comunicar o juízo), no prazo de 15 (quinze) dias. Com o 

aporte da manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Outrossim, em relação à testemunha Felipe Rodrigues de Rezende, 

considerando a informação de que ele foi transferido para a cidade de 

Cuiabá/MT (fl. 175), expeça-se carta precatória para a referida comarca, 

com a finalidade de inquirir a mencionada testemunha, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, a qual deverá ser intimada no endereço constante à fl. 175.

Em tempo, compulsando detidamente os autos, verifico que foram 

expedidas cartas precatórias para as comarcas de Altamira/PA (fl. 149) e 

Novo Progresso/PA (fl. 151), com a finalidade de intimar, respectivamente, 

as testemunhas de defesa Magno Neves da Silva e Josiane Ferreira da 

Silva para comparecerem perante esse juízo para audiência designada na 

data 10/09/2018, tendo sido aditada para constar a data da redesignação 

do ato (fls. 171/174).

 Todavia, verifica-se que a missiva expedida à comarca de Altamira/PA foi 

encaminhada também para a comarca de Novo Progresso/PA, uma vez 

que o município de Castelo dos Sonhos passou a ser distrito desta última.

Destarte, oficie-se ao juízo de Novo Progresso/PA solicitando o 

apensamento das cartas precatórias nº 0011321-26.2018.8.14.0005 e 

0008932-29.2018.8.14.0115 e o aditamento de ambas as missivas a fim de 

que as testemunhas sejam intimadas para serem inquiridas em audiência 

designada pelo juízo deprecado, se possível em mesma data, 

considerando que se referem ao mesmo fato.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 127592 Nr: 6806-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT

 Código nº 127592

 Vistos,

Considerando que a sentença de fls. 288 deixou de dar destinação aos 

objetos apreendidos nos autos, descritos à fl. 293, chamo o feito a ordem 

para sanar referida irregularidade.

 Tendo em vista que se trata de 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, 

marca Taurus, com número de identificação sob N°: 377811 e com lacre 

de segurança N° Z 999925; 01 (uma) caixa de munições, em um envelope 

lacrado, com identificação sob N° M 67289; 02 (duas) caixas de munições, 

em um envelope lacrado, com identificação sob N° M 0021905, declaro o 

perdimento destas em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal, determinando as providências do artigo 25 da 

Lei nº 10.826/03.

 No mais, permanece a sentença como lançada.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291333 Nr: 3114-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FREITAS DE SOUZA, ROSALINA 

RODRIGUES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Código nº 291333

Vistos,

Compulsando detidamente os autos verifico que o Ministério Público já 

apresentou alegações finais por meio de memoriais (fls. 175/179).

Destarte, determino a intimação, via DJE, dos causídicos constituídos pelos 

réus para que apresentem as alegações finais, por meio de memoriais, no 

prazo legal.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 204543 Nr: 6614-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE HEVERTON ANTONIO 

SILVA - OAB:16849/MT

 Código n° 204543Vistos, Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor do acusado GEORGE HEVERTON ANTONIO 

SILVA pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro. É o relato necessário.DecidoEm concordância com a cota 

ministerial retro, defiro o pedido do acusado de fl. 141/142, pelo que 

DETERMINO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO, pelo prazo de 06 (seis) meses, mediante 

cumprimento das seguintes condições: I) não frequentar lugares como 

bares, boates e congêneres; II) proibição de ausentar-se da comarca 

onde reside, por mais de 15 dias, sem comunicação ao Juízo; III) 

comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, bimestralmente, para 

justificar as suas atividades (o comparecimento bimestral em juízo deverá 

ocorrer entre o 1º e o 10º dia de cada mês).Registro que, quanto ao item 

V, este já foi devidamente cumprido, conforme comprovantes de 

pagamentos acostados aos autos às fls. 90.Expeça-se mandado de 

intimação ao acusado para dar reinício ao cumprimento das condições no 

dia subsequente a sua intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 191387 Nr: 13023-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK BEZERRA LEITE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Código n° 191387

Vistos,

 Tendo em vista que em sentença prolatada por este Juízo (fls. 147/151) 

determinou-se o aguardo de eventual manifestação quanto às 

motocicletas apreendidas, bem como se verifica que o Juízo da 5ª Vara 

Cível manifestou-se pelo perdimento dos bens em favor do Estado e 

destruição daqueles de valor ínfimo, cumpra-se de acordo com esta última 

determinação.

Ademais, prossiga-se no cumprimento da sentença de fls. 147/151.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 269114 Nr: 9190-03.2016.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Código n° 269114

Vistos,

 Em acolhimento a manifestação ministerial retro, designo audiência para 

continuação da instrução processual para o dia 25/03/2019, às 14h30min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas Sandra Fernandes de 

Oliveira, PM Welliton Cesar Batista e Everson Bruno, bem como realizado o 

interrogatório do réu.

Intime-se a testemunha Sandra no endereço em que outrora já foi 

localizada (fl.127).

Oficie-se ao Comando regional da Polícia Militar e à diretoria do presídio 

local requisitando, respectivamente, a presença da testemunha PM 

Welliton e da testemunha Everson para o ato designado nesta 

oportunidade.

Sem prejuízo da decisão supra, expeça-se mandado de intimação para a 

testemunha, a ser cumprido na penitenciaria local, caso não esteja mais 

segregado na data da audiência.

Expeça-se mandado de intimação para o acusado, atentando-se a 

atualização do endereço informada a fl. 167.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 259499 Nr: 3387-39.2016.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSK, SSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS, VCP, MBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT, KERLEN CAETANO MORO - OAB:OAB/MT 20.033

 Código n° 259499

Vistos,

Ante o teor da certidão retro, o qual dá conta da inércia da advogada 

constituída, intimem-se pessoalmente os querelantes para se manifestar 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Caso a manifestação seja positiva, deverão constituir novo advogado nos 

autos, no prazo de 10 dias, sob pena de perempção.

 Sendo o constituído novo advogado, intime-o para apresentação das 

alegações finais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 154158 Nr: 2138-29.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES GUERRA SCHENATTO, CRISTIANE 

APARECIDA SCHENATTO DALLE, EDILSON PISSINATI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:MT/9.115

 Código n° 154158

Vistos,

Ao Ministério Público para que se manifeste a respeito de possível 

prescrição virtual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 285621 Nr: 19340-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MACIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, MANOELA DE SÃO JOSE RAMOS - OAB:21250-O, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 Código n° 285621

Vistos,

Ante o aporte da carta precatória retro, declaro encerrada a instrução 

processual e converto os debates em memoriais, os quais deverão ser 

apresentados no prazo legal.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação das 

alegações finais.

Com aporte da manifestação da Acusação, intime-se a Defesa, via DJE, 

para apresentação da competente defesa.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 252678 Nr: 19687-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VINICIUS TIBÉRIO DE AGUIAR, 

ADRIANO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código n° 252678

Vistos,

Vieram-me os autos conclusos em razão do pedido de restituição de bens 

postulado pelo acusado Adriano, por meio de advogado constituído (fl. 

262/263).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os objetos que se 

requer restituição foram apreendidos quando do cumprimento do mandado 

de prisão expedido nesta ação penal em desfavor do mencionado 

acusado.

Extrai-se, ainda, que tais bens não foram encaminhados para serem 

armazenados no arquivo deste fórum, de modo que, não estão 

apreendidos neste processo.

Embora tenha sido a Autoridade Policial oficiada para se manifestar a 

respeito dos bens (fl. 268), não houve resposta.

Destarte, intime-se o acusado Adriano, por meio de seu advogado 

constituído para que, querendo, tome as medidas cabíveis para restituir os 

bens, sendo a responsabilidade da Autoridade Policial, uma vez que estes 

estavam sob sua custódia.

No mais, certifique-se se houve o integral cumprimento da sentença 

prolatada nos autos e, em caso positivo, arquive-se o feito, com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 272230 Nr: 11207-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, KESSI 

JHONNY SIQUEIRA DARTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - OAB:20091/O, 

MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 21.794/O

 Código n° 272230

Vistos,

Considerando que a sentença prolatada nos autos deixou de mencionar a 

respeito da condenação ou isenção do réu de custas processuais, chamo 

o feito a ordem para sanar referida irregularidade.

No presente caso, tendo em vista que os réus não comprovaram a 

necessidade da justiça gratuita, bem como tiveram suas defesas nos 

autos patrocinadas por advogados constituídos, condeno os acusados ao 
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pagamento de custas processuais.

Após, certifique-se se houve o integral cumprimento da sentença, em 

caso positivo, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240652 Nr: 12409-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 INTIMAR advogado LEONARDO PAULI GONÇALVES da juntada da carta 

precatoria da oitiva da testemunha, manifestando se deseja retificar ou 

ratificar os memoriais.

Dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180239 Nr: 1050-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ARIEL DE SOUZA ELIAS, ROBSON 

ALVES ROSOLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171, RICARDO FERREIRA DA SILVA - OAB:16.034-A/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ARIEL DE SOUZA ELIAS, Rg: 

2506076-7, Filiação: Cicleia Farias de Souza Elias e Paulo Sergio Elias, 

data de nascimento: 09/06/1994, brasileiro(a), natural de Terra Nova do 

Norte-MT, solteiro(a), repositor, Telefone (66) 9922-0991. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de ser restituído 

dos bens apreendidos nestes autos. Cientificando-o de que o não 

comparecimento no prazo de 90 (noventa dias), os bens serão doados 

acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis. INTIMAR tambem a pagar as 

custas processuais

Resumo da Inicial: Consta que no dia 17 de janeiro de 2013, o denunciado, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante 

grave ameaça e na companhia de menor, subtrairam coisa alheia movel 

pertecentes avítima.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Despacho/Decisão: Ação PenalVistos em correição.Cumpra-se a 

sentença prolatada nos autos.Sinop/MT, 29 de maio de 2017.Débora 

Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

Sinop, 14 de dezembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207727 Nr: 9216-69.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANILDO DA SILVA FARIAS, Cpf: 

85653730106, Rg: 1247895-4, Filiação: Maria do Carmo Pereira da Silva e 

Gervaldo Correia de Farias, data de nascimento: 23/01/1979, brasileiro(a), 

natural de Naviraí-MS, convivente, eletricista - do comércio, 

desempregado, Telefone 9972-5352. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O SENTENCIADO PARA COMPARECER NESTA 

SEGUNDA SECRETARIA CRIMINAL TRAZENDO SEUS DOCUMENTOS 

PESSOAIS E BANCÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA (NO VALOR 

DE R$ 1.000,00)

Resumo da Inicial: Consta que no dia 21 de maio de 2014, por volta das 

17h35m, na Rua dos Cajueiros, próximo a Avenida das Acácias, centro 

nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado, cnsciente da ilicitude 

e reprovabilidade de sua conduta, conduziu vveículo automotor, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de alcool, 

consoante declarações dosa Policiais Militares e auto constatação de 

embriaguez.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 207727Vistos em 

correição.De proêmio, intime-se o sentenciado por edital.Recebo o 

Recurso de Apelação interposto pela defesa à fl. 87, pois tempestivo, o 

que foi certificado à fl. 88.Considerando que as razões do apelo já foram 

ofertadas às fls. 90/92, devolvam-se os autos ao recorrido para, no prazo 

legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 600, do Código 

de Processo Penal.Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos 

do artigo 346, da CNGC e, na sequência, remetam-se os presentes autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso 

interposto.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop, 25 de maio de 2017.Débora 

Roberta Pain CaldasJuíza 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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 14 de dezembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305006 Nr: 11551-56.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PIRES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:OAB/MT.12292

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de Dirceu 

Pires da Luz, narrando na denúncia as práticas delitivas capituladas no 

artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 129, §9º, ambos do 

Código Penal, em concurso material de crimes, com a incidência da Lei 

Maria da Penha. Regular o feito e encerrada a instrução, eis o sucinto 

relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade processual. 

Fundamento. DECIDO. Compulsando os autos, ficou comprovada a 

materialidade dos delitos de lesão corporal e de ameaça, porém, em 

relação a esse último, aplico o princípio da consunção, pois absorvido pelo 

crime mais grave, qual seja, o de lesão corporal. Isso porque os fatos 

ocorreram no mesmo contexto fático, sendo hipótese concreta da 

aplicação do princípio da consunção. A materialidade do crime de lesão 

corporal está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 

06/06-verso), no laudo de exame de corpo de delito (fls. 15/16), no mapa 

topográfico para localização de lesões (fls. 17/17-verso) e declarações 

da vítima na Delegacia de Polícia e nesta audiência. A autoria também 

mostrou-se induvidosa. Oportuna a transcrição da síntese das 

declarações da vítima Cicera Missilene Carneiro Silva: “conviveu com o 

acusado por aproximadamente dezessete anos; no dia dos fatos o 

acusado quebrou o seu aparelho celular e agrediu a depoente; estava 

dormindo quando levantou viu o acusado com o seu celular nas mãos; o 

acusado pegou a depoente pelo pescoço e a jogou na cama; depois dos 
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fatos o acusado mandou a depoente sair do imóvel; o acusado desferiu 

um soco em seu rosto e também a arrastou pelo cabelos até cozinha; na 

mesma ocasião o acusado proferiu ameaças de morte; não agrediu o 

acusado; o acusado segurou no pescoço da depoente, bem como lhe 

arrastou pelo cabelo; o motivo da discussão ocorreu porque o acusado 

viu uma mensagem de um colega de trabalho no celular da depoente; as 

ameaças e as agressões ocorreram no mesmo contexto; o acusado 

cometeu tais condutas porque ficou nervoso com a mensagem; acredita 

que o acusado agiu dessa forma por motivos de ciúmes”. Ao ser 

interrogado, o acusado Dirceu Pires da Luz assim se manifestou: “Na noite 

descrita na denúncia viu uma mensagem no celular da vítima, encaminhada 

por um colega dela; já estavam separados, mas estavam residindo no 

mesmo imóvel e tinham combinado de não se relacionarem com outras 

pessoas; no dia que viu a mensagem se alterou com a vítima; estava com 

o celular nas mãos e a vítima partiu em sua direção tentando lhe morder 

para pegar o celular, momento em que lhe desferiu um golpe; no dia 

seguinte quando chegou na residência um Oficial de Justiça lhe intimou 

sobre as medidas protetivas deferidas em favor da vítima; não desferiu um 

soco no rosto da vítima, sendo que ela feriu a boca porque tentou morder 

o interrogando; depois que pegou o celular reagiu agredindo a vítima; não 

se recorda de ter ameaçado a vítima; confirma que pegou a vítima pelo 

pescoço para tentar afastá-la, pois queria continuar olhando as 

conversas no aparelho celular dela; afastou a vítima com uma de suas 

mãos”. Ao exame do conjunto probatório, máxime as declarações da vítima 

e das próprias palavras do acusado, ressai a materialidade do delito de 

lesão corporal, com fulcro no artigo 155 do CPP (judicialização da prova). 

Dessa forma, o elenco probatório constante dos autos demonstrou que o 

acusado indubitavelmente praticou lesões corporais na vítima Cícera no 

dia descrito na denúncia, causando-lhe as lesões indicadas no laudo de 

exame de corpo de delito (fls. 15/16) e mapa topográfico para localização 

de lesões (fls. 17/17-verso). Assim, diante das provas coligidas, a autoria 

do acusado no delito de lesão corporal é induvidosa, razão pela qual a sua 

condenação é medida que se impõe, restando-me a aplicação das penas, 

em atendimento ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

artigo 5º, inciso XLVI). DOSIMETRIA. DELITO DE LESÃO CORPORAL (art. 

129, § 9º do CP): Considerando ter o acusado agido com culpabilidade 

normal para o evento delituoso; que é primário (certidão à fl. 58); que não 

há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e 

personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial; que as 

circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais 

para a espécie; por tais circunstâncias, nos termos dos critérios da 

necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal 

do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 

03 (três) meses de detenção.Inexistem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a serem 

sopesadas, razão pela qual transformo a pena-base obtida em provisória 

e, na sequência, em definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena 

será o aberto, pois inexistentes fundamentos para fixação de regime mais 

gravoso. Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, diante do 

regime fixado. Tratando-se de feito com delito cometido com violência à 

pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, incabível a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Cabível, porém, a 

suspensão condicional da pena, a qual oferto ao sentenciado, mediante o 

cumprimento das condições previstas no artigo 78, do Código Penal, a lhe 

serem especificadas na audiência admonitória (Juízo da Execução). D I S 

P O S I T I V O - Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a 

exordial para: CONDENAR DIRCEU PIRES DA LUZ, com qualificação nos 

autos, por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 129, §9º, 

do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção a ser 

cumprida em regime inicialmente aberto, facultando-lhe a suspensão 

condicional da pena, mediante o cumprimento das condições previstas no 

artigo 78 do Código Penal, a lhe serem especificadas na audiência 

admonitória (Juízo da Execução), absolvendo-o quanto à conduta de 

ameaça, com fulcro no princípio da consunção. Condeno o sentenciado ao 

pagamento das custas e das despesas processuais. O sentenciado 

poderá aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, 

haja vista estarem ausentes, neste momento, quaisquer das 

circunstâncias do artigo 312, do CPP. Inaplicável o inciso IV, ao art. 387, 

do CPP. Nos termos do artigo 201, §2º do CPP, sai a vítima intimada desta 

sentença, para conhecimento. Após o trânsito em julgado, lance-se o 

nome do sentenciado no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento 

da Polícia Federal). Cumpra-se o disposto no artigo 106 da LEP, 

expedindo-se a competente guia de execução penal. Expeçam-se os 

ofícios aos órgãos de registros na forma de costume e informe, através 

do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, 

III). Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos termos do §4º, do 

artigo 317 da CNGC. Saem as partes intimadas para os efeitos recursais, 

inclusive o sentenciado. Cumpra-se e, após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas cabíveis”. Nada mais, após lido e achado 

conforme eu, Luiz Vinicius Iori, o digitei.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 341227 Nr: 16846-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RÉGIO 

PEGORARO - OAB:34.897-PR, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Oferecida a denúncia pelo Ministério Público em 14.11.2018 (fls. 04/05), 

em observância ao artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, notifique-se o 

acusado para apresentar defesa prévia, por escrito, em 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, não havendo defesa, nomeio, desde logo, defensor 

público para apresentá-la, concedendo-lhe vista dos autos, pelo prazo 

legal (Art. 55, § 3º, Lei 11.343/2006).

Observe-se e cumpra-se os artigos 661, II; 975, 1.373, §§ 3º e 4º, todos 

da CNGCGJ/MT.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público (f. 52).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 330823 Nr: 9933-42.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELSON CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Recebo o recurso de Agravo em Execução, interposto tempestivamente 

pelo Ministério Público em 03.7.2018 (fls. 04/25), apenas no efeito 

devolutivo.

Em prosseguimento, intime-se a defesa para, no prazo de 02 (dois) dias, 

apresentar as contrarrazões recursais, nos termos do artigo 588 do CPP.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309925 Nr: 14594-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ARAÚJO VOGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Considerando que hoje foi declarada extinta a punibilidade do reeducando 

nos autos principais (PEP cód. 237861, em apenso), o presente recurso 

perdeu seu objeto, restando caracterizada a ausência de interesse 

processual.

Nessa situação, declaro extinto o processo, nos termos dos arts. 485, VI, 

do CPC c.c. 3º do CPP.

Traslade-se cópia desta decisão para o PEP cód. 237861, em apenso.

Ainda, junte-se aos autos cópias da certidão de óbito e sentença proferida 

hoje nos autos principais.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158744 Nr: 5969-85.2011.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MORAES DA SILVA, MARCOS 

FERREIRA DA SILVA, MAURO IVANES DA SILVA SANTOS, MARCIO JOSE 

RUDKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A

 Cumpra-se o v. acórdão e r. ementa julgado pela egrégia 2ª câmara 

criminal do TJMT, em 04.4.2018 (fls. 437/441).

Dê-se vista ao Ministério Público e à defesa.

Intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 6858-54.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA OLIVEIRA DE ASSIS, LETICIA OLIVEIRA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEY ANTONIO ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685

 Vistos.

 Trata-se de execução de alimentos proposta por LETÍCIA OLIVEIRA 

ALMEIDA – representada, em face de ROBERLEY ANTONIO ALMEIDA 

PEREIRA, todos qualificados nos autos.

Pela petição de fl. 193, a exequente requereu a desis-tência da ação.

O representante do Ministério Público instou-se favora-velmente ao pedido 

de desistência (fl. 196).

É relatório.

Decido.

Como se sabe, “constitui princípio, albergado na legis-lação vigente (CPC, 

art. 775), que o exequente tem a livre disponibilidade da execução, 

podendo desistir a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a 

todos os executados, mesmo porque a execução existe em proveito do 

credor, para a satisfação do seu crédito” (RSTJ 6/419).

Além disso, o credor pode desistir do processo de exe-cução, de regra, 

independentemente da concordância do executado.

Em consequência, com fundamento no art. 775, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, e por consequência, revogo a prisão 

decretada às fls. 181/182.

Dê-se baixa no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

 Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 6858-54.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA OLIVEIRA DE ASSIS, LETICIA OLIVEIRA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEY ANTONIO ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685

 Vistos.

I- À vista das informações de fls. 197/197-verso, EXPEÇA-SE COM 

URGÊNCIA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO DEVEDOR, salvo se 

preso por outro motivo.

II- Cumpra-se, expedindo-se o ncessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311867 Nr: 7928-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD, EDBDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio José Ferreira - 

OAB:3574, Luiz José Ferreira - OAB:8212

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 4.054,65 e da taxa judiciária no valor de R$ 4.054,65, totalizando em R$ 

8.109,30, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 335403 Nr: 3882-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDSO, LGDSO, DEDSO, LLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6.656

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor/ exequente, nos termos do art. 922 do 

CPC.Cumpra-se. Findo o prazo de suspensão, intime-se o(a) patrono(a) do 

exequente para manifestar se o executado cumpriu integralmente o 

acordo. Desta audiência saem as partes devidamente cientificadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433852 Nr: 3333-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, DFRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:MT 9.528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos. A audiência restou prejudicada ante a falta de intimação do 

executado, assim redesigno nova audiência conciliatória para a data 

26/03/2019 ás 15:00, e determino que seja cientificado o executado para 

fins de direito. Desta audiência saem os presentes intimados e 

cien-tificados. Adote o Sr. Gestor as cautelas pertinentes, onde faculto 

desde já ao oficial de justiça designado as prerrogativas contidas no Art. 

212 e seguintes do CPC. Intimem-se. cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 299791 Nr: 20422-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSZDS, GIRANNY LALESKA ZANCA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL MORAIS DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 Vistos. A audiência restou prejudicada ante a falta de intimação do 

requerido, assim redesigno nova audiência conciliatória para a data 

26/03/2019 ás 14:30, e determino que seja cientificado o requerido para 

fins de direito. Desta audiência saem os presentes intimados e 

cientificados. Adote o Sr. Gestor as cautelas pertinentes, onde faculto 

desde já ao oficial de justiça designado as prerrogativas contidas no Art. 

212 e seguintes do CPC. Intimem-se. cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016670-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA SILVA ROSENDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FERREIRA DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016670-97.2017.8.11.0041 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos autos 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Várzea Grande/MT, 14 

de dezembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006964-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. S. (AUTOR(A))

DAIANA VANESSA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

maycon aurelio da silva bordin (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1006964-13.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre o ID nº 

17075666 Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002668-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MENDES DA SILVA OAB - MT24697/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO(A))

ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR OAB - MT23536/O (ADVOGADO(A))

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT0009675A (ADVOGADO(A))

Roberta Rodrigues Seneda Vilella OAB - MT12455/O (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. 1002668-11.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral, Direito de Convivência 

e Alimentos. Em decisão inicial, foi deferida a AJG; foi conferida aos 

genitores - pai e mãe -, a guarda compartilhada do filho D. M. A. A., 

fixando como sua principal moradia a cidade de Várzea Grande e a casa 

onde o pai reside como seu principal domicílio, eis que as informações até 

então existentes dão conta que o infante ali reside desde a separação dos 

pais; Foi fixado o direito de convivência para a genitora nesta cidade, mas 

não poderá sair da cidade levando o filho consigo, sem expressa 

autorização judicial ou autorização do pai, por documento com firma 

reconhecida; Foi designada audiência de justificação para oitiva dos pais; 

determinada a citação da requerida; foi determinada a elaboração de 

estudo psicossocial na residência das partes, no prazo de 30 (trinta) dias 

(Id. 12655572). A requerida foi localizada para ser citada pessoalmente 

(Id. 12755313). Termo de guarda compartilhada expedido (Id. 12756781). 

Embargos de Declaração apresentados pelo requerente no Id. 12798066, 

eis que a decisão proferida foi omissa no sentido de não apreciar o pedido 

de fixação de alimentos provisórios ao infante. Nova manifestação do 

requerente no Id. 12909390, requerendo a fixação da guarda unilateral do 

infante, ante a tentativa de fuga da genitora da criança com este, bem 

ainda que seja mantida a regulamentação do direito de convivência nos 

moldes estabelecidos na decisão constante do Id. 12655572, e a citação 

da requerida por edital, com a nomeação de curador especial a esta. 

Estudo psicossocial (Id. 13192230). Juntada de Boletim de Ocorrência e 

áudios de aplicativo WhatsApp pelo requerente nos Ids. 13279131 a 

13279196. Em audiência, diante da ausência da requerida/genitora, não foi 

possível a conciliação. Na ocasião o requerente informou que a requerida 

mudou-se para cidade de Blumenau/SC, sendo seu endereço 

desconhecido do autor. A parte reiterou o pedido de guarda unilateral, bem 

ainda de arbitramento de alimentos em favor do filho. O Ministério Público 

concordou com os pedidos formulados com a parte autora, em especial 

em virtude do que consta no estudo de psicossocial. Foi proferida 

decisão, conferindo a guarda unilateral do filho D. ao pai, eis que a 

requerida não foi localizada para citação e que não informou o endereço 

onde poderá ser encontrada, mantendo-se a convivência materna nos 

mesmo moldes da decisão inicial. Foram arbitrados alimentos provisórios 

em 26,21% do salário mínimo atualmente R$ 250,00, que deverão ser 

pagos até o dia 10 de cada mês a partir da citação. Termo de guarda 

unilateral expedido em favor do genitor (Id. 14323585). Pedido de 

habilitação e juntada de procuração pela requerida nos Ids. 15440678 e 

15440682. Novo pedido de habilitação e juntada de procuração pela 

requerida nos Ids. 15651248 a 15651251. Nos Ids. 15727888 a 15728342 

constam pedido de habilitação e juntada de substabelecimento pela 

requerida. É o relatório. DECIDO. Considerando que a requerida 

compareceu espontaneamente nos autos, encartando procuração, 

desnecessária a sua citação. Defiro o pedido de vistas à parte requerida 

(Id. 15440678). Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e 

dê-se vistas a parte autora para impugnação. Em seguida, ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, reunindo-se os 

processos mencionados pela parte ré.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004083-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. R. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES OAB - 054.811.339-46 

(REPRESENTANTE)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. G. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004083-29.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

acordo entabulado pelas partes (Id. 17097974), bem ainda a manifestação 

do Ministério Público (Id. 17103407), suspendo o curso do feito até o 

cumprimento integral do referido acordo. Recolha-se o mandado de prisão 

expedido. Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte exequente para 

informar aos autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Não havendo manifestação do credor no prazo acima 

estabelecido, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004083-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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D. R. R. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES OAB - 054.811.339-46 

(REPRESENTANTE)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. G. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004083-29.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

acordo entabulado pelas partes (Id. 17097974), bem ainda a manifestação 

do Ministério Público (Id. 17103407), suspendo o curso do feito até o 

cumprimento integral do referido acordo. Recolha-se o mandado de prisão 

expedido. Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte exequente para 

informar aos autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Não havendo manifestação do credor no prazo acima 

estabelecido, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315553 Nr: 11879-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLNIC, SNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT 9.372, ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$413,40, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 270030 Nr: 10685-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMP, ELEM CARLA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO NEY ROSA DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Execução de Alimentos.

O feito fora sentenciado de fls. 94, o processo foi extinto sem resolução 

do mérito, ante a desídia da parte exequente.

Certidão da Sra. Gestora às fls. 106/107, constando que o executado 

compareceu na secretaria, requerendo a juntada do comprovante de 

pagamento do débito alimentar, uma vez que seu nome encontra-se 

restrito em decorrência da inadimplência. Requereu ainda, com a retirada 

do seu nome do cadastro de restrição, eis que precisa dar entrada no 

Programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida”.

É o breve relatório.

Decido.

A ação foi ajuizada nos idos de 2011.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação seguia o rito da 

expropriação, período de Janeiro/2011 e Fevereiro/2011, no valor de R$ 

363,21, na época da interposição da ação.

O valor do débito fora atualizado, anexo.

Intime-se o devedor, pessoalmente, para que efetue o pagamento do saldo 

remanescente.

Vindo aos autos, oficie-se para a exclusão do nome do devedor dos 

Cadastros de Proteção ao Crédito, com urgência.

Em seguida, providencie-se a vinculação do valor, para posterior 

transferência na conta bancária da genitora do exequente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Dezembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 288841 Nr: 8313-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, SANDRA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delci Baleeiro Souza Junior - 

OAB:18.359 OAB/MT, Delci Baleeiro Souza - OAB:10.246 -OAB/MT, 

Martiniano Pereira Matos Filho - OAB:10.269 OAB/MT

 Processo nº. 8313-44.2012.811.0002.

Código nº. 288841.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da expropriação, 

período de Fevereiro de 2006 a Janeiro de 2012 (fls. 06).

Logrado êxito no bloqueio do saldo de FGTS do executado às fls. 55.

Manifestação da parte exequente às fls. 86/88, pugnando pelo 

levantamento do FGTS do devedor, bem ainda a inclusão do devedor no 

cadastro de proteção ao crédito; que seja oficiado o INSS requisitando 

vínculo empregatício do executado. Encartou cálculo atualizado da dívida 

de fls. 89/91.

É o breve relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a credora incluiu no cálculo da 

dívida as parcelas vencidas no curso processo (fls. 89/91).

A presente execução tramita pelo rito da expropriação e refere-se às 

parcelas devidas no período de Fevereiro de 2006 a Janeiro de 2012.

Assim, intime-se a parte credora para apresentar a atualização da dívida 

original, eis que a única que pode ser cobrada nestes autos.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando à transferência do saldo 

bloqueado (fls. 55) para a conta bancária indicada pela credora às fls. 92.

Oficie-se ao INSS requisitando informações acerca de eventual vínculo 

empregatício do executado. Com a resposta, diga a parte, eis que a 

pensão atual deve ser descontada em folha e débito antigo depende, para 

desconto, do percentual que fica disponível ao devedor.

Determino a expedição de certidão para protesto do título e inclusão do 

nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito.

O processo pode ficar suspenso por até um ano, enquanto se aguarda a 

localização de bens. Providencie-se, excluindo-se do relatório mensal.

Intime-se a credora pela Advogada e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Dezembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 32561 Nr: 707-53.1998.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY DE QUEIROZ MUSSA, J.P.N DE ARRUDA SILVA 

SERVIÇOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO MUSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:MT 9.209, RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 707-53.1998.811.0002.

Código nº. 32561.

VISTOS etc.
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DA AJG.

Indefiro o pedido de AJG.

A Inventariante está vendendo os lotes, o que demonstra a capacidade 

financeira para o pagamento.

Apure-se o valor das custas e intime-se para recolhimento em cinco dias.

O valor pago à título de custas foi do processo de Inventário e não do 

desarquivamento e atos posteriores.

Expeça-se alvará após o recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias.

Ciência à Fazenda Pública Estadual (fls. 348/433).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Dezembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 324625 Nr: 21019-25.2013.811.0002

 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: THYAGO SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O, VIVIAN DERVALHE NATAL - OAB:19.828

 Processo nº. 21019-25.2013.811.0002.

Código nº. 324625.

VISTOS etc.

Intime-se a parte requerente, por Advogada, para requerer o que entender 

de direito (fls. 175), no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, retornem-se ao arquivo, com 

baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Dezembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452244 Nr: 12892-93.2016.811.0002

 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: CEBV, MBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINIANO PEREIRA MATOS 

FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:8343/MT

 CERTIFICO QUE NA PRESENTE DATA A Sra. MAURENICE BEZERRA 

VIEIRA RG: 19355979-9 COMPAECEU A ESTA SECRETARIA E RETIROU O 

EXAME DE DNA. RECEBEU E ASSINOU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 45780 Nr: 1448-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ALVES FERREIRA E/OS HERDEIROS, NICENOR 

FERREIRA PINA, NORENICE FERREIRA PEREIRA, MARIA JOSÉ PEREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ MARIA PEREIRA, SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI, 

MANOEL TERESINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARGARETH ARAUJO 

PEREIRA, LUIZ CARLOS MARCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: ANTENOR FERREIRA PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Auxiliadora Dorilêo 

Rosa - OAB:10.046/MT-E, EDEN ANDERSON GARCIA - OAB:21835/O, 

FELIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327/0, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de fl. 129f/v em seus próprios fundamentos, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 130/133.

Insta informar ainda ao requerente que existe em nosso ordenamento 

jurídico recursos próprios para aviventar nova discussão do ponto 

decisório que não lhe agrada.

 Cumpra o Sr. Gestor desta serventia a determinação contida à fl. 129f/v 

em sua integralidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 312428 Nr: 8518-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADAT, MEDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:13345-E, Tallita Rosa Cuz de Almeida - OAB:16120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em face do requerimento de fls. 59/62, no 

qual o réu informa que a aproximadamente 02 (dois) anos, foi exonerado 

da obrigação alimentícia objeto desta demanda, conforme sentença 

proferida nos autos de n. 325-37.2016.811.0032 – Código n. 64596, que 

tramitou na Comarca de Rosário Oeste.

Por esta razão, pugna o requerido pelo chamamento do feito à ordem, para 

que este Juízo reconsidere a decisão exarada à fl. 54, bem como solicita a 

restituição dos valores descontados indevidamente; a condenação da 

requerente em litigância de má fé e; por fim, a expedição de ofício à OAB, 

para apuração de eventual delito ou infração ética cometida pelo 

representante legal da autora.

É o relato necessário. Decido.

Inicialmente, com o fito de evitar futura alegação de violação ao Princípio 

Constitucional do Contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF c/c 

art. 7º do CPC/2015), bem como em razão da expressa vedação contida 

no art. 10 do CPC/2015, determino a intimação da parte autora, para que, 

manifeste-se nos autos quanto aos documentos juntados pelo requerido 

às fls. 63/92, no prazo de 10 (dez) dias, em analogia ao disposto no art. 

437, §1º, do CPC/2015.

Ainda, diante da robustez dos documentos apresentados pelo requerido, 

por ora, determino a expedição de ofício à SAD, ordenando que seja 

SUSPENSO IMEDIATAMENTE o desconto na folha de pagamento do réu, da 

qual seja beneficiária a Sr.ª EDUARDA AGNES DE ALMEIDA TAQUES 

LIMA, até ulterior deliberação deste Juízo.

Decorrido o termo, certifique-se e concluso, para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 312428 Nr: 8518-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADAT, MEDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:13345-E, Tallita Rosa Cuz de Almeida - OAB:16120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015, emendar a inicial, anexando a procuração 

outorgada por EDUARDA AGNES DE ALMEIDA TAQUES (art. 105 e ss do 

CPC/2015), fazendo-a constar como mandatária, haja vista ter completado 

a maioridade no curso da ação, sob pena de indeferimento da inicial.

Atendida a determinação supra, defiro o pedido de desarquivamento à fl. 

50f/v por 30 (trinta) dias e, em seguida concluso. Todavia, nada sendo 
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requerido, remeta-se ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 312428 Nr: 8518-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADAT, MEDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:13345-E, Tallita Rosa Cuz de Almeida - OAB:16120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em face da petição de fls. 50f/v, na qual a 

requerente pugna pela expedição de Ofício ao empregador do requerido, 

com o fito de que seja determinado o desconto em folha de pagamento dos 

valores fixados a título de pensão alimentícia, bem como a sua 

transferência para a conta indicada pela requerente.

Os alimentos já foram fixados com base sentença proferida à fl. 33f/v.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Com o fito de dar viabilidade ao cumprimento da sentença proferida à fl. 

33, atrelado ao que dispõe o art. 139, IV, do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de fl. 50f/v, e determino a expedição de Ofício à SAD, ORDENANDO que 

seja procedido o desconto em folha de pagamento dos valores outrora 

estabelecidos.

Intime-se. Oficie.

Cumprido o ato, remeta-se ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229859 Nr: 10121-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMBP, BBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABP, JDSP, SMRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DE 

SOUSA - OAB:19713/O, SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:11572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:MT 20.006/O, JOÃO PAULO CALVO - OAB:MT 12.342, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:MT 15.304, Luana dos santos Martins - 

OAB:16981

 Cumprindo determinação judicial e autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono os autos para "intimação das herdeiras 

JÉSSICA DA SILVA PEREIRA e SOFIA MARIA RONDON PEREIRA, para no 

prazo de 10 (dez) dias, proceder na forma do disposto no art. 623 do 

CPC/2015, sob pena de remessa destes autos ao arquivo." Considerando 

que as herdeiras são representadas por advogados diversos o prazo 

será sucessivo, iniciando-se com a publicação deste ato o prazo da 

herdeira Jéssica.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003967-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON XAVIER DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMANUELA PIRES UNTAR (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, na 

pessoa de seu advogado Dr. ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA e da 

parte requerida ELSON XAVIER DUTRA, na pessoa de seus advogados 

Dr. FLORENTINO APARECIDO MARTINS e Dr. LEONARDO DIAS FERREIRA 

acerca do despacho ID n. 16392223 a seguir transcrito: “DECISÃO 

Processo: 1003967-23.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ASSISTENCIA 

MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A REQUERIDO: ELSON XAVIER 

DUTRA Vistos... Determino a intimação da testemunha indicada na inicial, 

para que compareça em juízo para ser tomado seu depoimento, devendo a 

Sra. Gestora providenciar a expedição do necessário. Deve ainda a Sra. 

Gestora, providenciar a alteração do polo passivo conforme requerido à 

Id. nº 13811550 - Pág. 4. Para tanto, Designo audiência para inquirição da 

testemunha para o dia 19/02/2019, às 16:00 horas. Oficie-se ao Juízo 

deprecante para as comunicações de praxe, informando ainda a data e 

horário da audiência. Em que pese o pedido do Sr. Advogado para que o 

Cartório realize deu cadastro junto ao PJE, informo desde já, que a 

habilitação do advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, 

mediante as ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da 

Resolução n.° 03/2018, de 12.04.2018, do TP/TJMT). Em que Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008835-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIR FERREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para depositar a diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do ato deprecado, conforme solicitado na petição ID n. 

16519740 de 14/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008145-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS BEZERRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

Processo nº 1008145-49.2017.8.11.0002 Vistos... Trata-se de Liquidação 

de Sentença proposta por OZIAS BEZERRA DE PAULA, alegando em 

síntese, ser portador do crédito oriundo de investimentos realizados junto 

ao réu. Tenho da análise dos autos, que a parte autora tão somente juntou 

documentos que comprovassem seu cadastrado junto ao sistema de 

telecomunicações chamado 99telexfree, nas categorias AdCentrale 

AdCentral Family. Nesse sentido, tenho que compete à parte autora 

demonstrar requisitos do vínculo existente com a parte requerida, 

mediante a juntada dos boletos e comprovantes de pagamento que 

estiverem em seu poder, capaz de eximir qualquer dúvida quanto ao seu 

crédito junto ao réu. Dessa forma, determino a intimação da parte autora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial suprindo a 

irregularidade acima apontada, trazendo aos autos documentos que 

demonstrem o vínculo existente com a parte requerida, em especial os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de indeferimento (CPC, 

art. 321, parágrafo único). Por fim, determino que venha a autora, em igual 

prazo, a luz do art. 511 do CPC, indicar a pessoa do advogado ou a 

sociedade de advogados a que estiver vinculado o requerido, para que 

possa receber as respectivas intimações. Feito isso, conclusos para 

análise. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004679-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 458 de 521



INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149/O 

(ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo n.º 1004679-47.2017.8.11.0002. SENTENÇA 

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE) propôs neste juízo AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA – 

EPP. Extrai se da peça inaugural que a Autora foi surpreendida com o 

recebimento do Aviso de Protesto do Tabelionato de Registro Civil de 

Várzea Grande (MT) sob o nº de protocolo nº 79779, no valor total de R$ 

13.973,40 (treze mil novecentos e setenta e três reais e quarenta 

centavos) promovida pela Requerida, com vencimento nesta data 

(21/06/2017). O título apontado a protesto é uma duplicata mercantil nº 

DM5431-01 sacada em 06/06/2017 pela Requerida com base na Nota 

Fiscal nº 5431 sob o argumento de que teria efetuado a venda de um 

equipamento denominado Rosca Transportadora Tipo Calha e os 

acessórios de sua instalação, no valor de R$ 13.782,00 (treze mil 

setecentos e oitenta e dois reais). Extrai se ainda dos autos que a referida 

Nota Fiscal é fraudulenta, pois não houve comercialização do referido 

produto, que apenas havia sido cedido para uso da Autora, que, tomando 

conhecimento da referida emissão falaciosa efetivou a devolução do 

equipamento à Requerida, emitindo em 12/06/2017 a NF nº 9619 para 

concretização da devolução. Outrossim alega a Autora em sua peça inicial 

de que o objeto social da Requerida descrito na cláusula segunda de seu 

contrato social é o “(…) ramo de fabricação de adubos e fertilizantes 

orgânicos e químicos, fabricação de alimentos para animais, comércio 

atacadista de adubos e fertilizantes e corretos de solo”, portanto, não 

contempla a venda de equipamentos, corroborando com a afirmação da 

Autora de que não houve nenhuma compra de equipamento, apenas 

cessão de uso devidamente encerrada com a devolução efetivada em 

12/06/2017. Sendo absolutamente ilegal a duplicata emitida, deve ser 

sustado ou suspenso o protesto dela decorrente. E ao final requer a 

Autora A tutela final será a declaração da inexigibilidade da duplicata 

mercantil nº DM5431-01 sacada em 06/06/2017 pela Requerida com base 

na Nota Fiscal nº 5431 e cancelamento da ordem de protesto do 

Tabelionato de Registro Civil de Várzea Grande (MT) sob o nº de protocolo 

nº 79779, no valor total de R$ 13.973,40 (treze mil novecentos e setenta e 

três reais e quarenta centavos) promovida pela Requerida, seguido de 

indenização por danos morais pelo ato fraudulento praticado I – O 

processamento da TUTELA ANTECIPADA requerida em Caráter 

Antecedente e o DEFERIMENTO LIMINAR para SUSTAR ou SUSPENDER o 

protesto da duplicata mercantil nº DM5431-01 sacada em 06/06/2017 pela 

Requerida com base na Nota Fiscal nº 5431 apontada no Tabelionato de 

Registro Civil de Várzea Grande (MT) sob o nº de protocolo nº 79779, no 

valor total de R$ 13.973,40 (treze mil novecentos e setenta e três reais e 

quarenta centavos); II – Se necessário, a aceitação da caução real sobre 

a carreta reboque tanque Randon de placas IKO-0292 (doc. incluso) de 

propriedade da Autora, para o deferimento da liminar; III – A citação da 

Requerida para, querendo, contestar os pedidos sob as advertências 

legais; IV – A indicação da tutela final, nos termos do art. 303, caput do 

NCPC, assegurado direito ao aditamento na forma dos seus §§1º ou 6º, 

para a declaração da inexigibilidade da duplicata mercantil nº DM5431-01 

sacada em 06/06/2017 pela Requerida com base na Nota Fiscal nº 5431 e 

cancelamento do Num. 8215377 - protesto apontado no Tabelionato de 

Registro Civil de Várzea Grande (MT) sob o nº de protocolo nº 79779, no 

valor total de R$ 13.973,40 (treze mil novecentos e setenta e três reais e 

quarenta centavos), seguido de indenização por danos morais pelo ato 

fraudulento praticado; V – A condenação da Requerida no ônus da 

sucumbência; VI – A intimação pessoal do patrono que esta subscreve, 

sob pena de nulidade absoluta; Termos em que, atribuindo à causa para 

efeitos fiscais o valor de R$ 13.973,40 (treze mil novecentos e setenta e 

três reais e quarenta centavos). Juntamente com a peça inicial a Autora 

juntou procuração ID 8215474, contrato social ID 8215494, boleto de 

protesto ID 8215504, comprovação da nota fiscal adumat ID 8215507, 

comprovação e venda ID 8215517, comprovação de devolução ID 

8215531 e fotos do equipamento ID 8215519. O despacho inicial fora 

proferido na data de 03/06/2017 localizado no ID nº 82041047 onde 

concedi a Tutela requerida, recebi a caução, determinei a lavratura do 

termo de caução e designei a audiência de tentativa de conciliação bem 

como a citação da requerida. Vejamos abaixo: DIANTE DO EXPOSTO, 

CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para DETERMINAR a expedição de 

ofício ao Tabelionato de Registro Civil de Várzea Grande/MT para que 

SUSPENDA no prazo de 48 horas os efeitos do protesto levado a efeito 

sob as duplicata com nº 79779, no valor de R$ 13.973,40 sob a Id. 

8215494, sacadas em favor de ADUBOS E FERTILIZANTES MATO 

GROSSO LTDA- ADUMAT, apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A, sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (pelo prazo de 30 dias). 

Recebo a caução indicado na inicial, devendo a Senhora Gestora 

Providenciar o termo. À vista da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na auto composição (§5º art. 334 

CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 21/08/2017, às 13:30 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. Termo de 

caução lavrado em 17/06/2017, conforme ID nº 8294063, tendo neste ato 

a Autora ofertado em Caução o seguinte bem: Carreta reboque tanque 

Rondon, Placa IKO-0292, chassi 9ADV113322M174566, RENAVAM 

0778084701, COR BRANCA, ANO/MODELO 2002. Na data de 04/07/2017 

ID 8693444 Autora propôs a emenda a inicial requerendo o ADITAMENTO 

da INICIAL para os fins do art. 303, §1º, I do NCPC a fim de: I – Retificar a 

denominação da ação para “ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com indenização por danos morais e tutela de urgência para suspensão 

de protesto”; II – A confirmação da tutela final para a declaração da 

inexigibilidade da duplicata mercantil nº DM5431-01 sacada em 06/06/2017 

pela Requerida com base na Nota Fiscal nº 5431 e cancelamento do 

protesto apontado no Tabelionato de Registro Civil de Várzea Grande (MT) 

sob o nº de protocolo nº 79779, no valor total de R$ 13.973,40 (treze mil 

novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos), além da 

condenação da Requerida indenizar danos morais à Autora pelo ato 

fraudulento praticado arbitrado em quantia não inferior ao valor do título 

sub judice, qual seja, o montante de R$ 13.973,40 (treze mil novecentos e 

setenta e três reais e quarenta centavos); III – A produção de todas as 

provas em direito admitidas, especialmente o depoimento pessoal do 

representante legal da Requerida sob pena de confissão e oitiva de 

testemunhas oportunamente arroladas; IV – A ratificação de todos os 

demais argumentos da exordial e seus pedidos, observados os 

aditamentos ora apresentados. A audiência de conciliação ocorreu na 

data de 22/08/2017, conforme ID nº 9538661 a qual restou infrutífera, as 

partes não compuseram acordo. Em que pese a requerida devidamente 

intimada por ocasião da audiência de conciliação esta quedou se inerte 

não contestando a peça inicial conforme certidão de decurso de prazo 
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expedida em 03/10/2017 vejamos a lavratura da referida certidão abaixo: 

Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, e a 

parte requerida, presente em audiência conciliação, conforme termo em 

anexo (ID9538930), não ofereceu contestação, envio os autos a Vossa 

Excelência a conclusão Não sendo oferecida defesa vieram-me os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO. Em 

face do que consta na certidão de ID 10138974, consignando o decurso 

do prazo sem oferecimento de contestação, DECRETO A REVELIA da 

empresa ré, presumindo sua aceitação aos fatos arguidos na inicial, pelo 

que também julgo o feito antecipadamente. As argumentações da autora 

de que não contraiu dívidas com a ré merece ser acolhida. Em se tratando 

de direito consumerista, e de ter sido acionada a ré a se defender, esta 

deveria ter apresentado sua defesa com provas inequívocas de que a 

contratação da dívida foi realizada pela própria autora, ou seja o título 

apontado pela autora cujo qual fora levado a protesto sendo este uma 

duplicata mercantil nº DM5431-01 sacada em 06/06/2017 pela Requerida 

com base na Nota Fiscal nº 5431 sob o argumento de que teria efetuado a 

venda de um equipamento denominado Rosca Transportadora Tipo Calha e 

os acessórios de sua instalação, no valor de R$ 13.782,00 (treze mil 

setecentos e oitenta e dois reais). Ora, em se tratando de uma afirmativa 

da autora de que não realizou tal contratação, ou seja, a compra do 

referido equipamento, caberia à empresa ré ADUMAT - ADUBOS E 

FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP comprovar que sim e mostrar 

tal situação em juízo, olvidando-se, também, que por tratar-se de alegação 

de cunho negativo o ônus lhe cabia. A referida Nota Fiscal é fraudulenta, 

pois não houve comercialização do referido produto, que apenas havia 

sido cedido para uso da Autora, que, tomando conhecimento da referida 

emissão falaciosa efetivou a devolução do equipamento à Requerida, 

emitindo em 12/06/2017 a NF nº 9619 (juntada nos autos) para 

concretização da devolução. Deixando a ré de defender-se os fatos 

tornam-se incontroversos, levando à presunção de que a dívida é 

fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais. Encerrado esse 

deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado 

contra o autor. Certo é que sim, pois o fato da ré autorizar contratação, 

que por ausência de defesa concluo ser fraudulenta, leva-me a crer com 

certeza que obrou em má-fé e danos fez causar ao autor, especialmente 

de ordem emocional. Indubitavelmente, o apontamento indevido em órgãos 

restritivos de crédito faz com que a parte tenha aborrecimentos, angústia, 

insônia, perturbação de seu estado de espírito. Restando também 

consolidado o posicionamento sobre a viabilidade de a pessoa jurídica 

sofrer dano moral, consoante preceito sumular 227 do STJ, certo que o 

arbitramento do respectivo "quantum" indenizatório deve atentar para as 

peculiaridades do caso concreto a fim de que não represente fonte de 

enriquecimento indevido e, de outro norte, seja apto a sancionar o 

responsável pelo infortúnio acarretado à parte lesada. Súmula: 227 STJ “A 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. DUPLICATA – PROTESTO 

INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de 

reforma do capítulo da sentença que julgou procedente pedido de 

indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que não ficou 

comprovada a existência do negócio jurídico subjacente ao saque da 

duplicata, tendo o supermercado réu admitido o equívoco na emissão do 

título – Responsabilidade pelos danos decorrentes da cobrança do título 

indevidamente emitido – Protesto indevido que configura dano moral 'in re 

ipsa', passível de indenização, ainda que a prejudicada seja pessoa 

jurídica – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL – 

FIXAÇÃO – Pretensão de que seja reduzido o valor fixado a título de 

indenização por dano moral – Descabimento - Valor fixado a título de 

indenização (R$10.000,00) que se mostra adequado e razoável para 

compensar a lesão à imagem experimentada, em razão do protesto 

indevido – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10073326920168260477 SP 

1007332-69.2016.8.26.0477, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da 

Fonseca, Data de Julgamento: 19/02/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/02/2018). DECISÃO: ACORDAM OS 

DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA 

AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE TÍTULO SEM 

CAUSA SUBJACENTE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO TRANSLATIVO 

- RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

ENDOSSATÁRIAS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO.RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 1 - O protesto indevido 

de título gera o dever de indenizar os danos morais daí advindos 

prescindindo, inclusive, de comprovação dos prejuízos suportados, vez 

que o dano é in re ipsa. 2 - A fixação do montante indenizatório fica ao 

prudente arbítrio do Julgador, devendo pesar nestas circunstâncias a 

gravidade e duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o 

dano e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta que a 

reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, 

sanção apta a coibir atos da mesma espécie. 3 - O entendimento 

majoritário dos Julgadores participantes do quórum de julgamento, foi 

recentemente alterado, no sentido de que os juros moratórios, em caso de 

indenização por danos morais, devem incidir desde a data do evento 

lesivo, nos termos da Súmula nº 54, do Superior Tribunal de 

Justiça.Ressalvo, todavia, que este posicionamento foi firmado por este 

Colegiado com o intuito de privilegiar a posição majoritária de seus 

integrantes, até mesmo para se evitar decisões conflitantes, sem afastar, 

contudo, o entendimento pessoal de cada Magistrado com relação a esta 

questão. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1259282-8 - Paranavaí - Rel.: Luiz 

Lopes - Unânime - - J. 30.04.2015) (TJ-PR - APL: 12592828 PR 1259282-8 

(Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 30/04/2015, 10ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1594 29/06/2015). Rotineiramente 

aportam neste juízo casos de denúncia de contratações fraudulentas em 

empresas, instituições financeiras e concessionárias de serviço público 

que, sem o devido controle, firmam contratos com falsários e realizam 

descontos inusitados, não autorizados pela parte, bem como ainda como 

no caso dos autos emissão de duplicata. Indubitavelmente, o lançamento 

de protesto indevido causa um estado de insegurança nas relações 

contratuais. No mesmo sentido, o apontamento indevido em órgãos 

restritivos de crédito como no caso protesto em serventia extrajudicial, 

que no caso foi realizado ilegalmente pela requerida em razão de contrato 

simulado, traz descrédito ao cidadão, além de inegável estado de angústia, 

ocasionando o dano in re ipsa. O que no caso faço questão de aqui 

explanar: Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o 

autor afirma a inexistência de relação jurídica apta a justificar o saque de 

duplicata e o protesto do título, é ônus do réu, pretenso credor, provar a 

existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, 

contratados pelo autor. Sabe-se que a duplicata é título de crédito 

eminentemente causal, cujo saque é autorizado apenas em caso de 

compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, nos termos do art. 

2º e do art. 20 da Lei 5.474/1968. Neste sentido, a lição de LUIZ EMIGDIO 

FRANCO DA ROSA JUNIOR: “A duplicata é título de crédito formal, 

impróprio, causal, à ordem, extraído por vendedor, ou prestador de 

serviços, que visa a documentar o saque fundado sobre crédito 

decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, 

assimilada aos títulos cambiários por lei, e que tem como seu pressuposto 

a extração de fatura. (...) tem natureza causal por estar legalmente 

vinculada, como cordão umbilical, à sua origem, uma vez que só pode ser 

extraída em decorrência de compra e venda mercantil ou de prestação de 

serviços, não sendo, portanto, título abstrato ou perfeito”. (LUIZ EMYGDIO 

FRANCO DA ROSA JR., Títulos de Crédito. 6ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 

2009, p. 675/676). O puro direito civil já nos afirma que aquele que causar 

dano a outrem é obrigada a indenizá-lo. No caso em tela o dano ocorreu e 

a ré não se fez corroborar documentalmente que agiu com zelo ou foi 

autorizado a proceder à contratação e às cobranças. E em se aquilatando 

a culpa da ré, esta há que reparar o dano causado, devidamente corrigido. 

Outrossim, o valor pleiteado do dano moral, R$ 13.973,40 (treze mil 

novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos) me parece um 

tanto elevado, pois, certo que houve o dano, mas a sua extensão foi 

mediana, pelo que o tenho como excedente nesse pedido. Assim não me 

havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva 

da ré, hei por bem em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação ao autor os 

débitos referentes a duplicata mercantil nº DM5431-01 sacada em 

06/06/2017 pela Requerida com base na Nota Fiscal nº 5431 firmado com 

a empresa ré. CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais à 

autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da fixação. Ainda, 

CONFIRMO a tutela de ID Nº 8240147. DETERMINO em definitivo o 

cancelamento da ordem de protesto do Tabelionato de Registro Civil de 

Várzea Grande (MT) sob o nº de protocolo nº 79779, no valor total de R$ 
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13.973,40 (treze mil novecentos e setenta e três reais e quarenta 

centavos. Por ter o autor decaído apenas no quantum indenizatório, 

condeno a ré, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, 

esses arbitrados em dez por cento sobre a condenação. DETERMINO a 

restituição da caução prestada conforme ID.Nº 82944063, desonerando o 

autor do encargo de fiel depositário devendo para tanto a Senhora 

Gestora proceder com as cautelas de praxe. Intime-se a ré para 

recolhimento das custas processuais com base na condenação supra 

fixada, devendo emitir guia no site do TJMT. Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na 

forma da lei, sob pena de arquivamento. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT, 11 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002247-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que foi expedido alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002247-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o alvará foi expedido.Impulsiono estes autos para intimar as 

partes sobre o laudo

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010681-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA DE ANDRADE PEREIRA (AUTOR(A))

ROSALVO AZEVEDO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO ALVES CORREA (RÉU)

Outros Interessados:

FUNDOS - CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

LADO ESQUERDO - CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

LADO DIREITO - CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010681-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSALVO AZEVEDO PEREIRA, JUMARA DE ANDRADE 

PEREIRA RÉU: LEAO ALVES CORREA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE MORAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 02 de fevereiro de 2019 às 8:00hs, por ordem de 

chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira Baçan, no endereço 

que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 

9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE MORAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 02 de fevereiro de 2019 às 8:00hs, por ordem de 

chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira Baçan, no endereço 

que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 

9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011071-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE CAMPOS COSTA (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):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 

Gabinete da 1ª Vara Cível Vistos... Em se tratando de ação movida em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011074-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

XANDARA DE CAMPOS MELO (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):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 

Gabinete da 1ª Vara Cível Vistos... Em se tratando de ação movida em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 
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dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011079-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA (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):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 

Gabinete da 1ª Vara Cível Vistos... Em se tratando de ação movida em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024632-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009390-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CARINE VALUTKY (EXECUTADO)

JULIANO DE JESUS BUENO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado. LPM

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000481-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado. LPM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433735 Nr: 3500-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA NACIONAL DE SEGURANÇA 

ELETRONICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740/RS, RICARDO LEAL DE MORAES - OAB:54486/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FAVALESSA 

SAMPAIO - OAB:OAB/SP 375.091, MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTRILHO - OAB:10.393

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391845 Nr: 6463-47.2015.811.0002

 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: SILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448961 Nr: 11378-08.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDITH MARIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 217,52, totalizando em R$ 

630,92, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434207 Nr: 3551-43.2016.811.0002

 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: VALDEMIR VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329273 Nr: 25588-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CAMPOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654/MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438234 Nr: 5842-16.2016.811.0002

 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: JOCIANO OUVIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378003 Nr: 25301-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico que diante da informação do departamento de depósitos judiciais 

intimo a parte autora para manifestar, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393427 Nr: 7452-53.2015.811.0002

 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: EDNA RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398682 Nr: 10623-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANO CARVALHO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:MT 14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384373 Nr: 1632-53.2015.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DOREA 

SALDANHA BORGES - OAB:OAB/MT17.632

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES, PARA 

MANIFESTAREM SOBRE A PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423409 Nr: 23786-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430902 Nr: 1420-95.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NOEMIA INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341/SP

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373450 Nr: 21899-80.2014.811.0002

 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: JUCIMARA REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA - NOVAS CASAS BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, MAURYANNE CONCEIÇÃO DE ARRUDA - OAB:14.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FLAVIO GONCALVES 

TORRES FREIRE - OAB:56543 , DÉCIO FREIRE - OAB:MG 19.376-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275861 Nr: 19229-74.2011.811.0002

 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: CAMILA NASCIMENTO PADILHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LOURENÇO MACHADO JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - 

OAB:14532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

CAMPOS SILVA - OAB:11251

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA, PARA 

INFORMAR A RESPOSTA DO E-MAIL ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO 

DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO DO TJMT, REFERENTE AO 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389476 Nr: 5018-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMIRDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 164,98, totalizando em R$ 

578,38, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343389 Nr: 10577-63.2014.811.0002

 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: GISELE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, JOSE 

RICARDO NUNES - OAB:5820, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 359,56, totalizando em R$ 

772,96, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432785 Nr: 2645-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2645-53/2016 (Cód. 432785)

Vistos...

Realizada pesquisa de veículos cadastrados no nome da devedora, 

conforme documentos anexos, considerando a existência de diversos 

bens e o valor da dívida, intime-se a credora para indicar sobre qual/quais 

pretende a restrição.

Ao retorno, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403205 Nr: 13021-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA, JUCECLEIA 

SANTIN DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT20.298, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para 

DECLARAR ILEGAL a cobrança dos juros de obra repassados aos 

autores no período 1º.10.13 até a entrega das chaves;CONDENO a ré ao 

pagamento/ressarcimento:- Juros de obra no período 1º.10.2013 até a 

entrega das chaves, restituídos de forma simples, cujo valor deverá ser 

liquidado na fase própria na forma do art. 509, I, do NCPC;- Alugueres de 

R$ 1.100,00, no período de 1º.04.13 a 30.05.14; e- Danos morais, que fixo 

em R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor.Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos quanto à declaração de nulidade da cláusula 

que dispõe sobre o prazo dilatório de 180 dias e restituição da taxa de 

corretagem.No mais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR a expedição de ofícios ao Serasa e SPC a fim de que 

providenciem a baixa da restrição do nome do autor, referente ao débito 

de R$ 1.565,89 mantido com a empresa ré.Para fins de cumprimento da 

sentença, os valores referentes aos danos materiais deverão ser 

atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC 

desde os efetivos desembolsos. Relativamente aos danos morais, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se de 

relação de natureza contratual.Pelo princípio da sucumbência, fixo o 

ganho de causa em favor dos autores em 70% e em favor da ré em 30%, 

o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, 

com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC , com relação aos autores, que 

são beneficiários da justiça gratuita.Deverá a ré recolher as custas 

processuais com base na proporção em que sucumbiu. Acaso não sejam 

as custas processuais recolhidas, anotem-nas às margens da distribuição 

no nome da ré, com base na condenação supra fixada, para lastrear 

futura Execução Fiscal. Relativamente aos autores, nos termos da 

fundamentação supra, suspendo o pagamento das custas na parte em 

que decaíram.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436685 Nr: 4995-14.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 Processo nº 4995-14/2016 (Cód. 436685)

Vistos...

Diante do falecimento da autora, defiro a habilitação e substituição por 

seus herdeiros, indicados às fls. 1134. Providencie a Sra. Gestora a 

alteração da capa dos autos e informações no sistema Apolo.

Sem prejuízo, à ré para manifestar-se sobre a certidão de fls. 1130-v, 

pena de prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 243618 Nr: 4773-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN DE CAMPOS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ORTOPEDIA LTDA - ME, FINANCIAL FACTORING E FOMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo n° 4773-56/2010 (Cód. 243618)

Vistos...

Realizadas buscas no sistema Renajud, não foram localizados veículos 

cadastrados nos nomes das devedoras, conforme documentos a seguir 

juntados.

À credora para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010681-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA DE ANDRADE PEREIRA (AUTOR(A))

ROSALVO AZEVEDO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO ALVES CORREA (RÉU)

Outros Interessados:

FUNDOS - CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

LADO ESQUERDO - CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

LADO DIREITO - CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010681-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSALVO AZEVEDO PEREIRA, JUMARA DE ANDRADE 

PEREIRA RÉU: LEAO ALVES CORREA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002300-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870/O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002300-36.2017.8.11.0002. 

EMBARGANTE: MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA EMBARGADO: 

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A Vistos... 

Ao réu para falar sobre a manifestação de Id. nº 12896205 - Pág. 1. Feito 
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isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007920-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE TOMAZI (REQUERENTE)

ILDO BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO OAB - MT11441/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007920-92.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADAIR JOSE TOMAZI, ILDO BOTTON REQUERIDO: EDISON 

MARTINS GOMES Vistos... Trata-se de analisar embargos declaratórios 

opostos pela autora, ao argumento de a r. decisão é omissa, obscura e 

contraditória quanto a análise de seus pedidos. Em que pese os 

argumentos da autora, entendo que tal matéria não cabe ser discutida pelo 

juízo deprecado, vez que este é requisitado a praticar as providências que 

devem ser praticadas em sua jurisdição, que no seu término devem ser 

devolvidas ao juiz solicitante, para prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, em que pese haver matérias alegadas quanto a preclusão ou não 

da prova testemunhal, entendo que estas devem ser feitas lá no juízo 

deprecante e depois de analisadas, cumpridas por este juízo. Dessa 

forma, para não causar prejuízos às partes, suspendo o processo pelo 

prazo de 30 dias, e determino a expedição de ofício ao Juízo Deprecante, 

enviando cópia completa dessa precatória, solicitando informações quanto 

interesse no prosseguimento do feito em relação à oitiva da testemunha 

outrora arrolada. Em havendo interesse pela oitiva testemunhal pelo juízo 

deprecante, nova audiência será designada para colhimento do 

depoimento. Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268084 Nr: 15613-91.2011.811.0002

 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): EUNICE RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 92/109 apresentado pela 

requerente, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação 

ao requerido para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392156 Nr: 6630-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391409 Nr: 6175-02.2015.811.0002

 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: MARTINHO MAIA DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445114 Nr: 9451-07.2016.811.0002

 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: ITAMAR ELIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:MT 16.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257877 Nr: 16007-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZ ANGELICA PATERNEZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:496.862.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores que ora 

se junta aos autos, que a empresa executada não possui relacionamentos 

com instituições financeiras com o CPF/CNPJ indicado nos autos, 

consoante informação em anexo – restando frustrada a penhora on line 

deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53072 Nr: 7125-65.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNNA MAYARA SANTOS BENIGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MARIANO DA CRUZ, MACIEL 

FERRAZ BERBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT 17.613, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.565

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado, respectivamente, o montante de R$ 3.057,03 

em contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do 

executado MACIEL FERRAZ BERBEL e de R$ 6.389,94 em nome do 

devedor GENEZIO MARIANO DA CRUZ, quantias essas insuficientes para 

quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 59.287,65, mas que não deve 

ser desprezada, de modo que mantenho sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intimem-se os 

executados na pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo 

estes suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94217 Nr: 3757-09.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 162/163, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores 

até o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 71.380,82 – 

CNPJ: 05.809.613/0001-98).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389480 Nr: 5022-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMANUEL ESTEVES AVELINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE 

BARRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO E SILVA - 

OAB:11.932 MT, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 129, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 31.033,05 – CNPJ: 

07.236.948/0001-90).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105856 Nr: 1997-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B, rafael 

costa bernadelli - OAB:13411, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 105/109, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores 

até o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 8.122,07 – 

CNPJ: 03.009.244/0001-23).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 
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seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426747 Nr: 25476-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 104/105.

O credor requer nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 61.396,02 – CNPJ: 

08.838.089/0001-71).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de um ano.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 313563 Nr: 9738-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESSON PIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 55/56, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 13.526,90 – CNPJ: 

09.248.608/0001-04 – fls. 45).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417251 Nr: 20622-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELMEX PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL COMÉRCIO MÓVEIS E COLHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIAS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 60, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 278.421,83 – 

CNPJ: 09.549.272/0001/10).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376634 Nr: 24276-24.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE LARA DA SILVA, MARIANA GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 208/209, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores 

até o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 13.2019,37 – 

CNPJ: 00.000.000/0001-91 – fls. 46).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53072 Nr: 7125-65.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNNA MAYARA SANTOS BENIGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MARIANO DA CRUZ, MACIEL 

FERRAZ BERBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT 17.613, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.565

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 59.289,65 – CPFs: 

459.354.161-15 e 387.593.161-15 - fls. 46).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450276 Nr: 12034-62.2016.811.0002

 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: LPA, MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Os quesitos da requerida já foram elaborados (fls. 28/v e 29).Intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Tendo em vista que o autor da 

demanda já atingiu a maioridade, desnecessária a abertura de vista ao 

Ministério Público. Todavia, este deverá regularizar a representação 

processual, juntando aos autos procuração e declaração de 

hipossuficiência por ele firmada, no prazo de 10 (dez) dias.Proceda a 

alteração/correção do polo passivo da ação para constar ITAÚ SEGUROS 

DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A, bem como a alteração/correção do polo ativo 

da demanda, para constar LEANDRO PEREIRA ANTUNES como 

requerente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 289446 Nr: 8975-08.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÉSIA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDIC AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - OAB:, 

VILSON PEDRO NERY - OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em análise às certidões de fl. 34 e fl. 42, verifico que não foi possível 

proceder à citação da parte requerida, Audic Auditoria Contábil Ltda. 

Assim, requer a parte autora a citação por hora certa da empresa ré.

Entretanto, visando o fornecimento de meios para o cabal cumprimento do 

mandado, o causídico requer que o sr. Oficial de Justiça entre em contato, 

quando este não é o procedimento adequado.

Diante disso, faço consignar que o Oficial de Justiça não está obrigado a 

se comunicar com o autor via telefone, até mesmo porque não tem 

disponibilidade de telefone funcional para tal atividade, contudo, caso 

queira, a parte autora, no acompanhamento processual, quando da 

distribuição do mandado, poderá contatar o servidor sorteado e 

acompanha-lo na diligência.

Feitas essas observações, e tendo em vista que esse feito tramita desde 

2012 sem êxito na citação da requerida, defiro parcialmente o petitório de 

fls. 70 e determino a renovação da citação da requerida com hora certa, 

nos termos do art. 252 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.

Cumpra-se com urgência, tendo em vista tratar-se de processo da META 2 

– CNJ.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 49649 Nr: 4537-85.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO REPRES. E PREST. DE SERV. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225201 Nr: 5418-18.2009.811.0002

 AÇÃO: Anulação e Substituição de Títulos ao Portador->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s 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: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALADÃO COMÉRCIO DE HORTIFRUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, 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% 
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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.: 219315 Nr: 14927-07.2008.811.0002

 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: ALAÍDE LEITE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSNY KLEBER DA ROCHA 

AURESCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590, JULIANA CUSTÓDIO DE SOUZA - OAB:17.281

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em razão da assistência judiciária gratuita.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.Tais exigências, no entanto, ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º do NCPC, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita 

na decisão de fls. 33.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296989 Nr: 17376-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL QD. 12

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 82/87.

Pois bem. Visando o fornecimento de meios para o cabal cumprimento do 

mandado, o causídico requer que o sr. Oficial de Justiça entre em contato, 

quando este não é o procedimento adequado.

Diante disso, faço consignar que o Oficial de Justiça não está obrigado a 

se comunicar com o autor via telefone, até mesmo porque não tem 

disponibilidade de telefone funcional para tal atividade, contudo, caso 

queira, a parte autora, no acompanhamento processual, quando da 

distribuição do mandado, poderá contatar o servidor sorteado e 

acompanha-lo na diligência.

Feitas essas observações, e tendo em vista que esse feito tramita desde 

2012 sem êxito na citação da parte requerida, defiro o petitório de fls. 

82/87.

Em assim sendo, expeça-se o respectivo mandado para citação do 

ocupante do imóvel em questão, observando o endereço destacado no 

referido petitório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268052 Nr: 14732-17.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FLÁVIO DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requerimento 

formulado às fls. 187 pela parte autora já foi deferido na decisão de fls. 

181.

Todavia, quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, 

certificou o Sr. Oficial de Justiça às fls. 183 que decorreu o prazo para 

cumprimento sem manifestação da parte interessada a ser imitida na 

posse, tendo este devolvido o mandado sem o cumprimento.

Em assim sendo, renove-se o mandado de imissão na posse, eis que 

defiro a requisição interpelada pelo autor.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299213 Nr: 19789-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 11 - LOTE 20 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 77/82.

Pois bem. Visando o fornecimento de meios para o cabal cumprimento do 

mandado, o causídico requer que o sr. Oficial de Justiça entre em contato, 

quando este não é o procedimento adequado.

Diante disso, faço consignar que o Oficial de Justiça não está obrigado a 

se comunicar com o autor via telefone, até mesmo porque não tem 

disponibilidade de telefone funcional para tal atividade, contudo, caso 

queira, a parte autora, no acompanhamento processual, quando da 

distribuição do mandado, poderá contatar o servidor sorteado e 

acompanha-lo na diligência.

Feitas essas observações, e tendo em vista que este feito tramita desde 

2012 sem êxito na citação da parte requerida, defiro o petitório de fls. 

77/82.

Em assim sendo, renove-se o respectivo mandado para citação do 

ocupante do imóvel em questão, observando que deverá ser procedida no 

Lote 21 da Quadra 11, haja vista as informações trazidas pelo autor no 

referido petitório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384915 Nr: 1987-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294711 Nr: 14868-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TAVARES TOLEDO ME, REJANE 

FELISBINO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 
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ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Do mesmo modo, restaram infrutíferas as tentativas de localização de 

bens do devedor passíveis de penhora perante ao DENATRAM e à Receita 

Federal, porquanto as consultas ora levadas a efeito via sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, respectivamente, retornaram com a informação de 

que o executado não possui veículo automotor em seu nome, bem assim 

não apresentou declarações nos últimos 03 (três) anos fiscais, consoante 

resposta das pesquisas respectivas, em anexo.

Assim sendo, procedo à intimação do(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das 

respostas e dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen 

Jud, RENAJUD e Infojud, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira 

o que entender de direito, consignando que eventual reiteração de pedidos 

de bloqueios e consultas on line deverão ser instruídas com provas de 

alteração da situação financeira dos devedores, sob pena de perpetuação 

da jurisdição, o que se mostra inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94217 Nr: 3757-09.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 Vistos etc.

Denota-se do Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores que ora 

se junta aos autos, que a empresa executada não possui relacionamentos 

com instituições financeiras com o CPF/CNPJ indicado nos autos, 

consoante informação em anexo – restando frustrada a penhora on line 

deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389480 Nr: 5022-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMANUEL ESTEVES AVELINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE 

BARRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO E SILVA - 

OAB:11.932 MT, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426747 Nr: 25476-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105856 Nr: 1997-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B, rafael 

costa bernadelli - OAB:13411, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 313563 Nr: 9738-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESSON PIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 3.234,94 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

executada (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417251 Nr: 20622-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELMEX PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL COMÉRCIO MÓVEIS E COLHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIAS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376634 Nr: 24276-24.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE LARA DA SILVA, MARIANA GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 13.219,37 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294711 Nr: 14868-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TAVARES TOLEDO ME, REJANE 

FELISBINO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foram expedidas duas deprecatas para citação dos executados (fls. 

35/36 e 37/38), sendo ambas retiradas pelo exequente.

Contudo, o credor comprovou que encaminhou uma das missivas via 

correio, não especificando qual (fls. 48/50).

Via malote digital, fora devolvida a carta precatória expedida para citação 

da devedora Rejane Felisbino Viana, constando a citação e a não 

localização de bens passiveis de penhora (fls. 51/54).

Instado a manifestação, o credor pugnou pela realização de consulta 

BacenJud em relação a ré citada.

 Diante do exposto, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido 

formulado pelo credor às fls. 60/61, e em consequência, expeço ofício ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

‘on line’ de valores até o montante do débito executado que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) 

(R$ 198.416,22 – CNPJ: 13.116.489/0001-03).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Por fim, intime-se o credor para que comprove a distribuição da carta 

precatória expedida e retirada para citação e demais atos do executado 

Ari Tavares Toledo – ME (fls. 37/38). Prazo: 10 dias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257877 Nr: 16007-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZ ANGELICA PATERNEZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:496.862.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 – Primeiramente, oficie-se ao Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, solicitando informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida, fazendo constar o número da missiva, para melhor 

identificação (fls. 61/62).

2 – Diante do certificado às fls. 65, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 73, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 8.396,18 – CPF: 651.731.121-15).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268069 Nr: 15573-12.2011.811.0002

 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): MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Considerando-se a Certidão do Sr. Oficial de Justiça, de p. 85 - não 

localização do imóvel demandado - assim como a petição da autora de p. 

88, que não indica referência para a efetiva localização do imóvel, 

PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES, OAB-MT 4156, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE SOBRE O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279048 Nr: 22741-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 209,08, totalizando em R$ 

622,48, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437787 Nr: 5564-15.2016.811.0002

 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: MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. HACK EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 88/89, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço dos 

sócio responsável pela requerida, distinto daquele constante da inicial, 

consoante resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas 

busca nesse sentido.

Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292695 Nr: 12582-29.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDA GONÇALVES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:241.287/SP, ILAN GOLDBERG - OAB:241.292/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296229 Nr: 16525-54.2012.811.0002

 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: ACVM, SILVIA VIANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIANCA AEROVIAS NACIONALES DE 

COLOMBIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA QUENTAL - 

OAB:OAB/SP 105.107, Renato Perboyre Bonilha - OAB:3844

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386179 Nr: 2734-13.2015.811.0002

 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: DAMIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DAUTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450657 Nr: 12210-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES, GLENDA 

ALVES CORRÊA LIMA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA ALVES CORREA LIMA 

VERDE - OAB:21439/MT, Pedro Henrique Ferreira Marques - 

OAB:19486/ /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323169 Nr: 19553-93.2013.811.0002

 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: CLEUNICE SANTANA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:0AB/MT 10.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 270,74, totalizando em R$ 

684,14, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222346 Nr: 2572-28.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito de fl. 74, novamente expedi ofício eletrônico ao 

DENATRAN, via Sistema RENAJUD, restando constatada a existência dos 

mesmos veículo da busca outrora feita no mesmo sistema, que originou, 

inclusive, a penhora de um veículo automor, mas que no entanto não fora 

localizado para avaliação e remoção (fls. 43/48), não havendo por ora 

outros bens passíveis de penhora, sendo certo ainda que este juízo já 

verificou que a executado não tem apresentado declarações fiscais 

anuais perante a Receita Federal.

De qualquer modo, antes de determinar a suspensão do presente feito nos 

termos do art. 921, III, § 1º, do NCPC, faculto à parte nova manifestação 

nos autos, inclusive para diligenciar acerca da localização do veículo já 

penhorado nos autos, devendo manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Intime-se e cumpra-se, certificando nos autos acaso necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 126 Nr: 838-28.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMENTO PORTLAND MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E B TEIXEIRA, EDEVALDO BRAS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 174, após 

esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens do devedor 

passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico ao DENATRAN e à Receita 

Federal, constatando-se, respectivamente, que ambos os devedores não 

possuem veículos em seu nome, bem assim que não entregaram 

declaração à RFB nos 02 (dois) últimos anos fiscais, consoante extratos 

em anexo.

 Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, 

certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo credor, 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando passará 

a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 74739 Nr: 7355-39.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEC - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE ENSINO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CARLOS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:SP-148751, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A-MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10.725- 

OAB/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo restado frustrada a tentativa de penhora de numerários em contas 

e aplicações financeiras do executado, pleiteia a exequente a penhora, via 

Sistema RENAJUD, de veículos em nome do devedor (fls. 141).

Destarte, em atendimento ao referido pedido, expedi ofício eletrônico ao 

DENATRAN, sendo certo que, consoante resposta em anexo, constata-se 

a existência de 03 (três) veículos em nome do executado, estando apenas 

um deles livre de quaisquer ônus e restrições, de modo que procedo à 

penhora do bens em questão (restrição em anexo), restando inviabilizada 

a penhora sobre a propriedade dos demais veículos, porquanto sobre os 

mesmos recaem restrição bancária (alienação fiduciária), ressalvanda a 

possibilidade de penhora sobre seus direitos creditórios, desde que 

resguardados os direitos do banco fiduciário.

Visando ultimar a penhora ora efetivada via RENAJUD, expeça-se 

mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado (VW/FUSCA 1300 

L, PLACA JYV3143), depositando-o em mãos do exequente ou na pessoa 

a ser indicada pela parte credora.

Juntado aos autos esta decisão, bem como as respostas e os resultados 

das ordens e consultas do sistema RENAJUD, e SOMENTE APÓS A 

EFETIVAÇÃO FÍSICA DA CONSTRIÇÃO ORA DETERMINADA, intime-se a 

parte devedora a oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

915, do NCPC), podendo, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito.

Realizada a avaliação do bem, intime-se as partes para que dela se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias

Acaso o bem não seja encontrado na posse do executado, intime-se este 

para que, no prazo de 05 dias, indique a localização ou destino do veículo 

ou outros bens em substituição, sob pena de ato atentatório à dignidade 

da justiça (NCPC, art. 774, V).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 402270 Nr: 12553-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MORINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRES TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARDOSO 

PEREIRA - OAB:SP 214.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 67, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço dos 

sócio responsável pela requerida, distinto daquele constante da inicial, 

consoante resposta em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas 

buscas nesse sentido.

Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003179-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003179-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA RÉU: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. Da análise dos autos constata-se que, após ser declinada a 

competência para o Juizado Especial (id. 12869061) a autora peticionou 

informando que houve um equívoco no endereçamento da exordial, e que 

o correto seria para a Justiça Comum, requerendo o regular andamento do 

feito (id. 12955327). Assim sendo, REVOGO a decisão constante no id. 

12869061, determinando o prosseguimento do feito com a análise da 

exordial. Constata-se que o requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou sua 

profissão nem os endereços eletrônicos das partes. Ademais, pugna 

pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio 

instruída com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, 

nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ademais, não foi determinado o valor 

do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do Novo 

Código de Processo Civil é obrigatório, devendo o autor na sua petição 

atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral 

pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 
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condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Por fim, verifica-se 

que o requerente fundamenta a ação e o pedido de tutela de urgência em 

acordo formulado em outra ação, contudo o termo de acordo juntado não 

está suficientemente legível descurou-se em juntar a sentença 

homologatória, bem como documentos que comprovam que cumpriu com a 

sua obrigação, documentos essenciais para o êxito do pedido. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, o 

que se não for possível também deverá ser informado; 2. Informar sua 

profissão; 3. Juntar declaração de hipossuficiência devidamente assinada, 

bem como comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e/ou proceder o 

recolhimento dos emolumentos iniciais; 4. Informar o valor pretendido a 

título de dano moral, atualizar o valor atribuído à causa, e promover o 

recolhimento das custas judiciais remanescentes se for o caso, sob pena 

de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC); 5. Juntar cópia da sentença que 

homologou o acordo e comprovação de que cumpriu com a sua obrigação. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001977-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATTISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001977-94.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCIO BATTISTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Recebo a emenda à inicial, pois 

satisfatória. No caso, conforme informado pelo autor o pedido de tutela de 

urgência perdeu o objeto, haja vista que foi restabelecido o fornecimento 

de energia da sua Unidade Consumidora. Assim, cite-se e intime-se o 

requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer 

em audiência de conciliação que designo para o dia 4 de abril de 2019, às 

14h40m. 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). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001339-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ANSELMO VIEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMENES DA SILVA ARAUJO FILHO OAB - SE9659 (ADVOGADO(A))

JULIO ROCHADEL MOREIRA OAB - SE2968 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOY CIA.SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001339-61.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SALVADOR ANSELMO VIEIRA BARRETO REQUERIDO: 

SOY CIA.SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A Vistos. Conclusão 

desnecessária. Cumpra-se com a decisão de id. 11895293. Várzea 

Grande, 14 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011072-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DA SILVA (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: 1011072-51.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSALINA DA SILVA 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, 14 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011050-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE LIMA MENDES (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: 1011050-90.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DE LIMA MENDES 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, 14 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007838-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE TOLEDO DI SERIO (REQUERIDO)

CABUFEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007838-95.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A REQUERIDO: CABUFEL COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI - ME, FELIPE TOLEDO DI SERIO Vistos etc., À vista de 

que a assinatura constante no acordo (id. 15932902) não foi reconhecida 

firma e nem sequer aportou ao pacto procuração da executada e fiador 

outorgando poder a terceiro ou advogado para transigir, determino venha 

o exequente, em 10 (dez) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena 
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de não homologação do pacto. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE GOMES ALVES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000272-32.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO HENRIQUE GOMES ALVES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão pela qual passo a organização do processo (art. 357, do 

CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da falta de 

interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, 

sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via administrativa 

para pleitear o seguro. 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. 16559674. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Das provas A nova sistemática processual 

albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, segundo a 

qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do 

caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a 

distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no 

§ 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 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.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, 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, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico inscrito no CRM/MT nº 7.922, 

que poderá ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro Bosque da Saúde, telefone 

65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca 

da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determino que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham às 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Por fim defiro o pedido de retificação do nome da requerida, razão 

pela qual determino que a Secretaria promova a retificação do polo 

passivo para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 
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deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES TAIS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 07/02/2019, às 12h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº 1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004541-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARCOS DE JESUS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004541-80.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO RÉU: GILMARCOS DE JESUS DA SILVA Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da 

ausência de informação acerca do cumprimento da carta de citação 

enviada a parte requerida, pois até o presente momento o aviso de 

recebimento não retornou, conforme se observa do teor da certidão de id. 

16943336. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o 

ato para o dia 11/02/2019, às 16h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida via mandado, no endereço informado 

na exordial, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

82000583. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004541-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARCOS DE JESUS DA SILVA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 16948014, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILOINE MENSCH (AUTOR(A))

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000977-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI, ILOINE MENSCH RÉU: VARZEA 

GRANDE SHOPPING S.A Vistos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada diante da ausência de informação acerca do 

cumprimento da carta de citação enviada a parte requerida, pois até o 

presente momento o aviso de recebimento não retornou, conforme se 

observa do teor da certidão de id. 16943508. Pois bem, diante da não 

citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 11/02/2019, às 

16:30h 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. Cite-se a parte requerida via 

mandado, no endereço informado na exordial, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 11990539. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEITE MARTINS MENDES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010802-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

SULEMA DE RAMOS (EXECUTADO)

RM MERCADO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407058 Nr: 15162-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MARCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430422 Nr: 1069-25.2016.811.0002

 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: RAYANNY ARANOIDNNY LINS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417809 Nr: 20899-11.2015.811.0002

 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: LUIS GONZAGA DE ANUNCIAÇÃO, SANDRA MARA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23.748/PE, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A-MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203967 Nr: 28-04.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8.938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Marini da Silveira - 

OAB:13236-B/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 420,79 e da taxa judiciária no valor de R$ 420,79, totalizando em R$ 

841,58, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299112 Nr: 19691-94.2012.811.0002

 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: REINEL DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCIAL IMOBILIÁRIA (EMPREENDIMENTOS 

N. S. DA GUIA LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:MT 4.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:OAB/MT 

9203, HELLEN JANE PEREIRA LEITE SILVA CAMPOS - OAB:17629/MT, 

INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:OAB/MT 10.216

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 206,58, totalizando em R$ 

619,98, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240411 Nr: 1690-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AFONSO DE SIQUEIRA, CREUSA BRUNO 

DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371560 Nr: 20623-14.2014.811.0002

 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: ZILVA GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 13.333

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 478 de 521



 Cod. Proc.: 380657 Nr: 27235-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY SANTANA DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414741 Nr: 19213-81.2015.811.0002

 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: MILER MIRANDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453291 Nr: 13358-87.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLE KISCHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE 

SEGURO- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 151,73, totalizando em R$ 

565,13, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109430 Nr: 5341-77.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DAUFENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, JULIETA DE 

PAULA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10.407/MT, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180, FABIANA HERANDES MERIGHI - OAB:9139, FABIANA 

HERNANDES MERIGHI - OAB:9139/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303754 Nr: 24713-36.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIKA FONTANELLI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:16174/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 144,90, totalizando em R$ 

558,30, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288321 Nr: 7766-04.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ELIONELDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433636 Nr: 3184-19.2016.811.0002

 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: JOADI DE PINTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402161 Nr: 12480-02.2015.811.0002

 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: MISAEL SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428917 Nr: 87-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIL DREER DABIEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13.431-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA AYALA MENDES 

FERREIRA - OAB:MT 19.396

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433481 Nr: 3095-93.2016.811.0002

 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: EDSON NUNES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449333 Nr: 11541-85.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449408 Nr: 11590-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA MARIA SELLA MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIHADINEY TAVARES EUGENIO 

- OAB:16378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 145,70, totalizando em R$ 

559,10, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334865 Nr: 3372-80.2014.811.0002

 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: ANGELA MARIA CANDIDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392985 Nr: 7164-08.2015.811.0002

 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: ALEFF SILVA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 
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DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406160 Nr: 14629-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DO CARMO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GALVÃO PERES - 

OAB:18428 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407045 Nr: 15153-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLU MANOEL DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O-MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405257 Nr: 26420-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SANTOS DUMONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBARCO VEEDER - ROOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO MARINO 

FRANÇA - OAB:184116, PEDRO SODRÉ HOLLAENDER - OAB:S.P 182214

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405247 Nr: 14073-66.2015.811.0002

 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: MARILUCE ALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 403,25, totalizando em R$ 

816,65, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410851 Nr: 17116-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCITURO representado pela genitora Neyrianna 

Natasha Ferreira Lima, NEYRIANNA NATASHA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14.526, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:18440/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 176,01, totalizando em R$ 

589,41, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 298521 Nr: 19061-38.2012.811.0002

 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: EDINEIA MAXIMIANO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:MT 7.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, Karla Karolina Aparecida Dias 

Pompermayer - OAB:15965 MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.662/0, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - 

OAB:40.654/PR, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do imóvel situado na Rua Lamartine de 

Barros, lote 17, da quadra 11, do loteamento Jardim Costa Verde, nesta 

cidade, matriculado sob o n. 6.217 no Cartório do 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande – MT, cujas dimensões encontram-se 

devidamente transcritas na planta e memorial descritivo (fls. 34/35), em 

favor da parte requerente Edineia Maximiano Alves, razão porque resolvo 

o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, julgo improcedentes os pedidos da presente ação 

reconvencional de reintegração de posse proposta por Cr. Almeida S/A 

Engenharia de Obras em desfavor de Edineia Maximiano Alves. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, atento à natureza da causa, o extenso tempo de tramitação e o 

zelo do profissional (CPC - § 2º, art. 85).Transitada em julgado, expeça-se 

o mandado para o respectivo Cartório de Registro para proceder com o 
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registro imobiliário, encaminhando cópia da sentença e do documento de 

fls. 34/35. Após, arquive-se com as baixas necessárias.P. I. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 52229 Nr: 6395-54.2002.811.0002

 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: ADAIR RODRIGUES FRÓES, ODILIO FRÓES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTULINO DOS ANJOS E SUA ESPOSA, 

HILÁRIO JOSÉ DE SOUZA E SUA ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do lote n° 293, Rua Ceará, loteamento 

Jardim Potyguar, matriculado sob o n°. 4.710 no 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, cujas 

dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial 

descritivo (fls. 13/14), em favor da parte requerente Adair Rodrigues de 

Araújo, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da causa, o extenso tempo de 

tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 85).Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado para o respectivo Cartório de Registro para 

proceder com o registro imobiliário, que deverá ser apenas em nome de 

Adair Rodrigues de Araújo, encaminhando cópia da sentença e do 

documento de fls. 13/14. Após, arquive-se com as baixas necessárias.P. 

I. Cumpra-se.Várzea Grande – MT, 13 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 330753 Nr: 27045-39.2013.811.0002

 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: PEDRO MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASTO HORIZONTE EMPREENDIMENTO 

FLORESTA LTDA, MÁRIO YADOMI, TEREZA TAEKO YADOMI, MARIO 

MULHER, MARIA VIOTTI MULHER, HILDA JOANA BATISTELA, RAFAELA 

CRISTINA BATISTELA VIOTTE, LUIZ GUSTAVO BATISTELA VIOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Abrão Viotti - 

OAB:57.257 PR, LUIZ GUSTAVO BASTISTELLA VIOTTI - 

OAB:71187/PR, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 

6.454

 Sendo assim, reconheço a ilegitimidade passiva dos requeridos Rafaela 

Cristina Batistella Viotti, Luiz Gustavo Batistella Viotti, Hilda Hoana Batistella 

Viotti, Mario Muller e Maria Viotti Muller, para figurar em Juízo, pelo que 

julgo extinto o processo em relação a eles, na forma do inciso VI, do art. 

487, do Código de Processo Civil.Condeno, ainda, o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (art. 85, § 

8º do CPC), cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa pelo prazo previsto 

em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita...”.Portanto, 

considerando que o Código Civil de 2002 entrou em vigor em 11.01.2003, 

sendo que nesta data já havia transcorrido mais da metade do prazo 

prescricional em apreço, iniciado em janeiro de 1984, conforme alhures 

disposto, o prazo a ser aplicado ao caso seria o de 20 anos, o qual há 

muito tempo também havia se esvaído quando da propositura da presente 

demanda (janeiro/2004).Ainda que se pensasse em outro prazo, muito 

provável que este também estaria fulminado pela prescrição, pois tendo o 

autor celebrado o instrumento particular no ano de 1982 e desde então se 

passaram mais de 30 anos até a propositura da ação, qualquer que seja o 

prazo, do Código de 1916 ou de 2002, já teria sido atingido pela 

prescrição.Nesses termos, resta sobejamente evidenciada a incidência da 

prescrição.Posto isso, declaro, de ofício, prescrita a pretensão do autor à 

reparação civil deduzida em Juízo, extinguindo o processo com julgamento 

do mérito, consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de 

Processo Civil. Registre-se que a exigibilidade dos honorários e das 

custas a cargo da parte autora fica sobrestada, pelo prazo previsto em lei, 

uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376232 Nr: 23925-51.2014.811.0002

 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: CLEONICE SEBASTIANA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO 

ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAYA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, SILVIO ANTONIO PAGANINI DA SILVA, OSVALDO 

LUIZ GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 376232

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 205/206 a parte autora informou que no Juízo 

da 4ª Vara Cível desta Comarca tramita ação de usucapião promovida 

pelos autores em face dos confinantes Maria de Lourdes Vick Belegante e 

seus filhos, na qual os confinantes/requeridos não foram localizados no 

endereço declinado nos autos.

 Assim, pugnou seja considerada como prova emprestada a certidão 

lavrada pelo meirinho da Comarca de Santa Catarina para fins de 

considerar os confinantes em local incerto e não sabido, com a 

consequente intimação deles, via edital.

Malgrado a pretensão da parte autora não se trate propriamente de prova 

emprestada, vislumbro ser possível a utilização da certidão do Sr. Oficial 

Justiça lavrada em autos diverso que atesta a não localização dos 

confiantes no endereço declinado nestes autos, por não visualizar 

nenhum prejuízo evidente e por atender ao princípio da instrumentalidade 

das formas e celeridade processual.

Assim, diante da não localização dos confiantes, defiro o pedido de fls. 

205/206 e determino sejam eles citados via edital.

Ainda, considerando que não foi possível obter maiores informações 

sobre o falecimento do requerido Oswaldo Luiz Giraldo e não tendo a 

parte autora informado outro endereço da empresa Araguaya 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., que possivelmente pode ter sido 

encerrada suas atividades, de acordo com a contestação apresentada 

pelo seu sócio e também requerido Silvio, defiro o pedido a citação, via 

edital, dos indigitados requeridos.

Outrossim, expeça-se mandado de citação do confinante Antônio Manoel 

Borges ou de quem estiver no imóvel, conforme já determinado na decisão 

de fls. 176.

Consigno que poderá ser expedido um único edital para citação dos 

confinantes e requeridos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 418546 Nr: 21297-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE PEREIRA ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, REINALDO TERIXEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA O. CAIXETA - 

OAB:11.642, ELZA DA SILVA OLIVIERA CAIXETA - OAB:11642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 418546
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Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte autora para que fosse realizada a 

citação por edital da requerida Leila Maria Boabaid Levi e citação por hora 

certa da requerida Lucila Soares Boabaid (fl. 134).

Pois bem, indefiro a citação por hora certa da requerida Lucila Soares 

Boabaid, 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 requerida 

Lucila Soares Boabaid esteja se ocultado com a intenção de frustrar o ato 

citatório, conforme se observa do teor da certidão de fl. 132.

Posto isso, determino seja renovado o mandado visando a citação da 

requerida Lucila Soares Boabaid, salientando ao Sr. Oficial de Justiça que 

havendo suspeita de ocultação da executada deverá adotar as 

providências necessárias para o cumprimento do art. 252, parágrafo 

único, do CPC.

No que diz respeito ao pedido de citação por edital da requerida Leila Maria 

Boabaid Levi, em cumprimento à recomendação do CNJ para que, antes de 

determinar a citação por edital, os juízes brasileiros tentem confirmar o 

endereço ou encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos convênios 

disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor contido no § 

3º, do art. 256 do CPC, efetuei a requisição de informações junto a Rede 

INFOJUD, Sistema RENAJUD, BACENJUD e SIEL, sendo localizados dois 

novos endereços da requerida Leila Maria Boabaid Levi, conforme 

extratos em anexos.

Nesses termos, determino primeiramente que seja expedido novo mandado 

visando à citação da requerida Leila Maria Boabaid Levi PARA SER 

CUMPRIDO NA Rua João Monge Guimarães, nº 82, Bandeirantes, em 

Cuiabá, bem expeça-se carta precatória para ser cumprida na Comarca de 

Chapada dos Guimarães na Rua das Rosas, s/n, Jardim Aclimação.

Caso, a requerida Leila Maria Boabaid Levi não seja encontrada para 

citação nos endereços acima descritos venham-me os autos conclusos 

para análise do pedido de citação por edital.

Por fim, verifico que o requerido Walter Nunes da Silva Boabaid até o 

presente momento não foi citado, bem como observo que autora informou 

desconhecer o endereço da referida parte (fl.116), porém este diante de 

inúmeras ações desta natureza em face dos requeridos este juízo possui 

conhecimento de que a referida parte foi devidamente citada em outros 

autos no endereço Rua dos Limoeiros, nº 435, Bairro São Francisco, em 

Comodoro/MT.

Dessa forma, expeça-se carta precatória visando a citação da do 

requerido Walter Nunes da Silva Boabaid.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 13 de dezembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 422044 Nr: 23069-53.2015.811.0002

 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: ALESSANDRO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - OAB:2132, 

Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Autos n.º 422044Vistos, etc.Às fls. 139/140 a parte autora pugnou pela 

retomada do imóvel sob a alegação de abandono por parte do autor. 

Diante disse, determinei a expedição de mandado de constatação que 

apurou que o imóvel objeto do litígio ainda está sendo cuidado pelo autor 

que deixou terceira pessoa no local para esse fim, bem como descreveu o 

Sr. Meirinho que o imóvel encontrava-se bem cuidado (fl. 149), razão pela 

qual indefiro o pedido de retomada da posse do imóvel por ausência de 

evidencias de o bem esteja, de fato, abandonado.Lado outro, 

considerando que a perita nomeada nos autos informou não possuir 

“responsabilidade técnica para assinar laudo dessa competência” (sic – fl. 

145), declinando da nomeação, nomeio em sua substituição a empresa 

Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias 

Ltda., perita em grafotécnica e Engenharia Civil e Construtiva, podendo ser 

localizado à Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, 

Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: 

contato@mediape.com.br, que deverá ser intimada dos termos da decisão 

de fls. 100, em especial que os honorários serão custeados pelo Estado 

de Mato Grosso.Nesse ponto, faço uma ressalva para majora os 

honorários fixados na decisão de fl. 122 para R$ 5.000,00, pois a Tabela 

de Honorários instituída pelo CNJ há muito não representa o valor da 

mão-de-obra dos profissionais liberais nela inserto, se distanciando do 

real valor praticado no mercado de trabalho.Embora não se possa olvidar 

quanto à necessidade de preservação do erário público, deve-se buscar 

um meio-termo entre a atuação do profissional/expert e a capacidade 

financeira do ente público, em especial a fim de possibilitar a efetiva 

prestação jurisdicional sem prejuízo a nenhum dos envolvidos direta ou 

indiretamente na lide.Por conta disso, entendo que o valor acima referido 

se mostra adequado, pois está entre o que se estipulou pelo CNJ e o que 

vem sendo apresentando pelos peritos nos autos. Assim, intime-se o 

expert do valor ora fixado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 420254 Nr: 22116-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VICENTE ARRUDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 Autos n.º 420254

Vistos, etc.

Manifeste-se a parte executada sobre a petição de fls. 373/376, no prazo 

de 15 dias.

Sem prejuízo da determinação acima, venha a parte exequente declinar 

seu endereço atualizado, mediante da juntada de comprovante de 

endereço, sob pena de sua inércia constituir ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa (art. 77, IV, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 489499 Nr: 7760-21.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE ARRUDA - ME, 

ALEXANDRE VICENTE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 489499

Vistos, etc.

Na audiência de conciliação (fl. 100), a parte autora solicitou 

esclarecimento sobre o endereço do requerido informado nos autos em 

apenso Cód. 420254 por ocasião da juntada do substabelecimento e 

procuração pela advogada Dra. Valéria Dias Cardoso.

Pois bem, da análise da aludida procuração, verifico que ela foi 

confeccionada no ano de 2016, ou seja, em data pretérita a presente 

ação, de modo que o endereço nela indicado era o local onde o requerido 

residia anteriormente, estando ele atualmente aparentemente residindo no 

estado de Goiás.

Assim, não havendo maiores esclarecimentos a serem prestados, 

determino venha a parte autora manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, em especial, se possui interesse na busca de endereço por meio 

dos sistemas Bacenjud, Renajud, Siel e Infojud, sem prejuízo da 

determinação exarada nesta data nos autos em apenso.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452259 Nr: 12904-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNES BOI BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NAKAMURA GUIDA PEDROSO EIRELI 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:14.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 452259

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 100/101).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 13 de dezembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205972 Nr: 1945-58.2008.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT, CARLOS FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA COSTA, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 Autos n.º 205972

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 281/282 o requerido/reconvinte requer seja 

concedido os benefícios da justiça gratuita diante da apresentação dos 

novos documentos, bem como pugna pela produção da perícia na fase de 

cumprimento de sentença.

Diante dos documentos apresentados pela parte requerida, defiro os 

benefícios da justiça gratuita, com ressalva que este benefício não o 

isenta do pagamento dos honorários periciais, cujo valor já havia sido 

fixado em data pretérita a presente (fl. 235-v), consoante ressaltado na 

decisão de fls. 280.

Registro, outrossim, não ser possível a produção da prova pericial na fase 

de cumprimento de sentença, uma vez que sua produção é condição 

necessária para o julgamento da causa, conforme restou pontuado no r. 

acórdão que anulou a sentença prolatada nos autos.

A despeito disso, consigno ser possível o parcelamento do valor dos 

honorários periciais, razão pela qual determino venha a parte requerida 

manifestar eventual interesse no parcelamento dos honorários, valendo o 

registro que em caso de nova inércia ou ato protelatório que embargue a 

marcha processual será declarada a preclusão da prova postulada.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 539039 Nr: 9412-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO NAKAMURA GUIDA PEDROSO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNES BOI BRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:14831 MT

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza da 

causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §8º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 272988) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 11 

de dezembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417220 Nr: 20604-71.2015.811.0002

 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: RECICLATE COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, ELITE COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME, TELE NEWS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15.948-MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 

14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRE - OAB:, FAYROUZ ARFOX - OAB:, HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740/RS

 Autos Cód. n.º 417220

Vistos etc.

Considerando que a parte requerida Vivo S/A apresentou proposta de 

acordo em contestação e a parte autora manifestou interesse na 

realização de audiência de conciliação, ainda que seja para compor 

parcialmente sobre os pedidos iniciais, designo audiência de conciliação 

para o dia 29/01/2019, às 14h00min.

Considerando que as partes possuem advogados constituídos nos autos, 

ficam elas intimadas da solenidade acima por meio da publicação da 

presente decisão.

Inexistindo autocomposição, permaneçam os autos conclusos para 

saneamento, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397394 Nr: 9972-83.2015.811.0002

 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: IGREJA EVANGELICA JESUS É O PASTOR, MANOEL 

GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, CARMINDO FRANCISCO 

TEÓFILO, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, 

LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 
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- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, inicialmente venha a parte autora DECLINAR adequadamente 

quem são os confinantes do imóvel usucapiendo (lotes 17 e 19 da Rua 

179 e lote 06 fundos), com a indicação de nome completo ou ao menos de 

dados que possam auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do 

mandado, cuja informação presume-se ser de fácil acesso, já que aduz 

estar na posse do imóvel usucapiendo há muito tempo, logo deve ter 

conhecimento de quem são seus confinantes ou condições mínimas de 

identificá-los.No tocante ao pedido de citação por hora certa da sucessora 

Leila Boadaid, consigno que tal espécie de citação está condicionada a 

suspeita de ocultação pela oficial de justiça.In casu, a despeito das várias 

tentativas de citação da Sra. Leila em nenhuma delas é possível verificar 

que a Sra. Leila, assim como os demais requeridos, estejam se ocultando 

com a intenção de frustrar o ato citatório, pois as certidões informam ora 

que não foram localizados os requeridos, ora que o imóvel estava 

fechado.Assim, indefiro o pedido de citação por hora certa. Contudo, é 

evidente a dificuldade que a parte autora vem enfrentando para tentar 

localizar os requeridos, os quais não possui qualificação nos autos (fl. 

103), o que impede inclusive a consulta nos sistemas conveniados 

(Renajud, Infojud, Bacen, Siel) para busca de novos endereços.Deste 

modo, determino venha a parte autora manifestar se possui eventual 

interesse na citação dos requeridos Carmindo Francisco Teófilo, Leila 

Maria Boabaid, Louriza Soares Boabaid, Ana Maria Boabaid de Carvalho 

Couto e Terezinha Maria de Santana, via edital.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397863 Nr: 10185-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOV E ELET 

LTDA, CONNECT MOBILE COMÉRCIO DE CELULARES LTDA, SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE A MACIEL SILVA - 

OAB:15141, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MG 86844, KAREN BADARO VIERO - OAB:270.219/SP, 

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:139387/MG, WALTER DE 

OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23.167-A/MT

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente beneficiário 

da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família.Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Várzea Grande – MT, 12 de 

dezembro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240285 Nr: 1615-90.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVIR ROBERTO WEBER, MARCIR NORBERTO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO PEPITAS DE OURO LTDA, 

REGINALDO LUIZ ALMEIDA FERREIRA-ME (MINERAÇÃO ABDALA), 

REGINALDO LUIZ ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:6593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL C R BLEICH - 

OAB:7655, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Sendo assim, REVOGO o benefício justiça gratuita concedido aos 

autores, devendo eles arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios fixados no r. acórdão. No 

impulso do processo, considerando o pedido de cumprimento de decisão 

judicial transitada em julgado que fixou honorários sucumbenciais, 

determino que se promovam as devidas anotações, devendo constar no 

polo ativo da demanda Raquel Cristina Rockenbach Bleich e no polo 

passivo Alvir Roberto Weber e Marcir Noberto Weber.Intimem-se os 

devedores Alvir Roberto Weber e Marcir Noberto Weber, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fls. 501, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

CPC.Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC).Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte executada, 

venham-se os autos conclusos para análise do pedido de penhora de 

imóveis formulados pela exequente.Finalmente, no tocante à declaração 

de imposto de renda obtida junto ao Sistema de Informação ao Judiciário, 

determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas necessárias ao 

caso, arquivando esta em pasta própria, bem como saliento as partes que 

as referidas declaração está disponível para acesso junto a respectiva 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 251198 Nr: 10445-45.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  I N S T I T U I Ç Ã O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE-IEMAT-MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLANDISON DAMASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 251198Vistos, etc.Aportou aos autos pedido de penhora 

online em eventuais contas bancárias do executado, bem como de 

eventuais veículos de sua propriedade (fl. 252/254).Pois bem, tendo em 

vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito formulado.Para tanto, foi realizado 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome do executado 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito apenas o valor de R$ 69,40 (sessenta e nove reais e quarenta 

centavos). Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório 

observando o quantum devido, pois não alcança um percentual 

substancial do total da dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, 

porquanto a quantia penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as 

despesas decorrentes da presente execução. Dessa forma, de acordo 

com artigo 836 do Código de Processo Civil, e diante do princípio do 

resultado que deve pautar toda e qualquer execução, realizei de ofício o 

desbloqueio da quantia penhorada.Ainda, realizei pesquisa junto ao 

sistema Renajud e verifiquei que o veículo registrado em nome da parte 

executada é objeto de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos 

extratos em anexos.Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de 

restrição do aludido veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui 

somente a posse direta do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta 

do credor fiduciante.(TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no 

DJE 12/03/2012)No impulso, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito.Cumpra-se. Intime-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550074 Nr: 15041-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLANDISON DAMASIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
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MATOGROSSENSE-IEMAT-MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICADO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza da 

causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §8º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 251198) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 11 

de dezembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 227825 Nr: 7943-70.2009.811.0002

 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: FDSA, DEUZINETE DA SILVA LAMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212, GÉLISON 

NUNES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 9833A, LUDIMILA PAULA PEREIRA - 

OAB:14803, MARIA EMILIA GANÇALVES DE RUEDA - OAB:23748-PE

 Autos Cód. n.º 299707

Vistos, etc.

Diante da juntada do documento de fls. 482/484, dou por encerrada a 

instrução processual.

No impulso do processo, venham as partes apresentarem memoriais finais 

escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, 

CPC/2015), a se iniciar pela parte autora, seguida pela requerida União 

Transportes, Nobre Seguradora do Brasil, Irb Brasil Resseguros, 

sucessivamente, e, finalmente, ao Ministério Público, com a juntada 

simultânea ao final do prazo..

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 4371-82.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF- MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS, MARCIO ROBERTO MARTINS, NOEL DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA 

VILELA AVALLONE PIRES - OAB:18947/B, SANDRA MARA DE 

ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROSA DA SILVA - 

OAB:2431/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:1743-A/MT

 Autos n.º 69262

Vistos, etc.

Em audiência de conciliação o requerido Noel de Matos pugnou pela 

apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva alegada em contestação.

 A despeito da pretensão, a referida preliminar será analisada por ocasião 

do despacho saneador, momento apropriado para tanto e em que estarão 

sedimentados os limites da presente lide, pelo que indefiro o pedido em 

questão.

No mais, solicite-se a devolução do mandado de citação de fl. 258 

devidamente cumprido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 93401 Nr: 2992-38.2006.811.0002

 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: ALZIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA MARTINS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 93401

Vistos, etc.

Uma vez que a requerida Zilda Martins Ribeiro e o confinante Francisco 

Alves de Oliveira não foram localizados para serem citados, defiro o 

pedido fls. 316/317 e ordeno sejam citados, por edital, este com prazo de 

20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do 

Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias 

para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III, c/c art. 231, IV).

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada 

para patrocinar a defesa da requerida ZILDA MARTINS RIBEIRO.

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação.

 Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332318 Nr: 1052-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, MAURO SABATINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9439-A, PITTER 

JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980/MT, VALQUIRIA 

APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520 MT

 Autos n.º 332318

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a requerida 

Empreendimentos Nossa Senhora da Guia descurou de carrear aos autos 

a via original do documento de fls. 102/103, malgrado tenham sido 
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devidamente intimadas para tanto.

Assim, entendo oportuno seja ela novamente intimada para que proceda 

com a apresentação do correspondente documento, consignando as 

penalidades de sua inércia.

Assim, venha a requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia , em 

10 (dez) dias, proceder com a apresentação da via original do documento 

de fls. 102/103, sob pena de constituir ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de MULTA, na forma do artigo 77, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376231 Nr: 23924-66.2014.811.0002

 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: CLEONICE SEBASTIANA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO 

ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEUZALINA MARIA DE ARAÚJO, 

EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO, SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 376231

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 166 a parte autora informou no Juízo da 4ª 

Vara Cível desta Comarca tramita ação de usucapião promovida pelos 

autores em face dos confinantes Maria de Lourdes Vick Belegante e seus 

filhos, na qual os confinantes/requeridos não foram localizados no 

endereço declinado nos autos.

 Assim, pugnou seja considerada como prova emprestada a certidão 

lavrada pelo meirinho da Comarca de Santa Catarina para fins de 

considerar os confinantes em local incerto e não sabido, com a 

consequente intimação deles, via edital.

Malgrado a pretensão da parte autora não se trate propriamente de prova 

emprestada, vislumbro ser possível a utilização da certidão do Sr. Oficial 

Justiça lavrada em autos diverso que atesta a não localização dos 

confiantes no endereço declinado nestes autos, por não visualizar 

nenhum prejuízo evidente e por atender ao princípio da instrumentalidade 

das formas e celeridade processual.

Assim, diante da não localização dos confiantes, defiro o pedido de fls. 

166 e determino sejam eles citados via edital.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306924 Nr: 2756-42.2013.811.0002

 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: EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308686 Nr: 4650-53.2013.811.0002

 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: ALESSANDRA AIKIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO, 

SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4937, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16.940-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326412 Nr: 22768-77.2013.811.0002

 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: IVONETE ANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, RODRIGOS NUNES - OAB:19.341/A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344734 Nr: 11708-73.2014.811.0002

 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: DOUGLAS CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427245 Nr: 25786-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ERMENDINA BONFIM DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432175 Nr: 2251-46.2016.811.0002

 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: GILMAR SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, 

CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432176 Nr: 2252-31.2016.811.0002

 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: GILMAR SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, 

CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325252 Nr: 21661-95.2013.811.0002

 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: LEONIDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVY MARTINS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, 

por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, atento à natureza da causa, o extenso tempo de 

tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 2º, art. 85), cuja exigibilidade 

fica suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe.P.I. Cumpra-se.Várzea 

Grande – MT, 14 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252755 Nr: 11788-76.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERIANO EMILIANO DA GAMA, JOANA 

FLORENCIANO, ADELINA FLORENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXÍMIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:MT 6.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLO - 

OAB:OAB/MT 6345, NÍVIA MELHORANÇA BIOCALHO - 

OAB:179.267-OAB-SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 4.894,22 e da taxa judiciária no valor de R$ 4.894,22, totalizando em R$ 

9.788,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008913-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA (RÉU)

DECIO BERTRAND SILVA THE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008913-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

FRANCISCO MARQUES GODINHO RÉU: DECIO BERTRAND SILVA THE, 

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA Vistos etc., Francisco Marques 

Godinho ingressou com a presente “Ação de Adjudicação Compulsória c/c 

pedido liminar de tutela antecipada” em desfavor de Décio Bertrand Silva 

Thé e Espólio de Antônio Inácio de Souza representado por Stella Maris 

Oliveira de Souza, sustentando em suma que no ano de 1984, firmou 

contrato de compra e venda de um terreno localizado na Avenida 

Perimetral, lote 09, quadra 05, loteamento Jardim América, nesta comarca, 

dos requeridos. Alega que, após a celebração do contrato o Sr. Antônio e 

sua esposa vieram a óbito, pelo qual no inventário restou que o imóvel 

seria dividido em partes iguais entre seus três filhos, contudo dos filhos, 

dois vieram a falecer, restando então a Sra. Stella, que representa o polo 

passivo da presente demanda. Aduz ainda, que obteve conhecimento de 

que o terreno encontra-se arrolado como garantia em um processo de 

cumprimento de sentença (nº 1921-93.1997.811.0041 – 240/1997) em 

trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, impedindo-lhe assim 

de regularizar a escritura pública em seu favor. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência, a fim de que seja expedida carta 

precatória ao juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, 

determinando a exclusão do imóvel em questão, dos autos de 

procedimento de cumprimento de sentença, a fim de que seja resguardado 

o resultado útil do processo, bem como a exclusão da penhora na 

matrícula do imóvel. Determinada emenda da inicial, a parte autora 
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manifestou nos Ids. 15922108, 16333521 e 16931030. É o breve relatório. 

Decido. De entrada, acolho as emendas da inicial, e determino a retificação 

nos assentos de registro do sistema, fazendo constar no polo passivo 

DÉCIO BERTRAND SILVA THÉ e ESPÓLIO DE ANTONIO INACIO DE SOUZA 

neste ato representado por Stella Maris Oliveira de Souza. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a 

prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar, a teor do que dispõe os arts. 305 

do novo Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a comprovação 

da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Em que pese o contrato de compra e venda 

do imóvel sub judice, atestar a aquisição do imóvel (Id. 15640276), bem 

como os extratos de contribuição de IPTU, e o registro do imóvel, o qual 

consta a penhora do imóvel determinado pelo juízo da 10ª Vara Cível, da 

comarca de Cuiabá-MT (Ids. 15640279, 15640283 e 15640276), 

corroborarem com a narrativa apresentada na inicial, tenho que não 

restaram preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento 

do pedido de tutela. Isso porque, o deferimento da penhora sobre o imóvel 

ocorreu de modo anterior à propositura dessa ação, não podendo assim 

este juízo afrontar a decisão da ação em trâmite na 10ª Vara Cível, da 

comarca de Cuiabá-MT, nem tão pouco declarar a ineficácia da transação 

de penhora do imóvel que foi homologada em tal processo. Ressalte-se, 

assim, a ausência de probabilidade do direito quanto a exclusão da 

anotação da penhora na matrícula do imóvel, determinado por outro juízo, 

pois na verdade competia à parte requerer aquele juízo a reconsideração 

da decisão lá proferida, habilitando-se naqueles autos e expondo a 

situação, ou mesmo exercer o direito na condição de terceiro interessado 

contra a decisão impugnada. Outrossim, o perigo de dano não restou 

comprovado nos autos, uma vez que o autor declara ter adquirido o imóvel 

em meados de 1984, bem como a penhora realizada naqueles autos, 

ocorreu no ano de 2009, conforme registro do imóvel no Id. 15640276, e 

somente agora a parte autora pretende se insurgir contra a penhora, 

sendo assim, essas circunstâncias, considerando o extenso lapso 

temporal decorrido, induzem na vulnerabilidade dos fatos narrados na 

inicial, estando o perigo de dano ausente, bem como afastando a urgência 

da medida. Portanto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência pugnado na inicial. No impulso do processo, à vista da 

manifestação expressa da parte autora quanto o seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 13/02/2019, às 14h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Citem-se os requeridos, por mandado, para comparecimento 

à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Às providências necessárias. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. 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 (...)”.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009744-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

RUBENS ALVES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009744-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SIMONE FERREIRA FERNANDES REQUERIDO: SOCIEDADE HOSPITALAR 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, RUBENS ALVES DE ABREU 

Vistos, etc. Acolho as emendas da inicial, a fim de que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. No impulso, No impulso, diante da manifestação da parte autora 

no interesse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/02/2019, 

às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por mandado, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010663-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO UREBE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010663-75.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLETO UREBE RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Cleto Urebê promove 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

responsabilização civil para reparação por danos morais com pedido de 

tutela de urgência em face de Banco do Brasil S/A, sustentando, em 

síntese, que foi impedida realizar compras no comércio local, em razão de 

seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em 

virtude de um suposto débito no valor de R$ 3.749,32 (três mil, setecentos 

e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), tendo como referência o 

contrato de n. 0763498122. Enfatiza que o débito se refere a um 
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empréstimo consignado, que era automaticamente descontado em sua 

conta corrente, contudo alega que todas as parcelas do empréstimo foram 

quitadas. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para a 

exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora se manifestou no Id. 16946587. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a prioridade na tramitação do 

processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do 

CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende 

da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do 

direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora, o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

16946944 e 16837806, em virtude de supostos débitos com a requerida, 

bem como pelo comprovante de quitação das parcelas referente ao 

empréstimo consignado, documentos estes que fortificam a narrativa 

apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a 

inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem 

do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 3.749,32 (três mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), tendo como referência o 

contrato de n. 0763498122 respectivamente, no prazo de 48 horas, sob 

as penalidades legais. No impulso, 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 06/02/2019, às 15h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência 

de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. 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 (...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010795-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER NEVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010795-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: ALEXSANDER NEVES DA SILVA 

Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. No 

impulso, em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, 

às 14h30min a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por mandado, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010797-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS GOMES (AUTOR(A))
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SANDROLEY CARLOS GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010797-05.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

SANDROLEY CARLOS GOMES, MARIA DE FATIMA DIAS GOMES RÉU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, KLEBERTON 

FEITOZA EUSTAQUIO Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. No impulso, em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

11/02/2019, às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por mandado, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010267-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GASPAR NOBREGA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010267-98.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIANA GASPAR NOBREGA, FABIO ADRIANO TAETTI KONZEN RÉU: 

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA Autos n.º 1010267-98.2018 Vistos. 

Juliana Gaspar Nobrega e Fábio Adriano Taetti Konzen propuseram a 

presente ação de rescisão de contrato c/c indenização por dano moral em 

face de BRDU SPE Várzea Grande Ltda. aduzindo, em síntese, que firmou 

contrato de compra e venda de um terreno localizado na Rua 30, quadra 

06, lote 30 com área de 254,24m², Residencial Parque das Águas, 

devidamente registrado junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Imóveis de Várzea Grande/MT. Salientam que ao firmar o contrato, restou 

certo que a entrega do imóvel ocorreria no mês de dezembro/2015, 

contudo até o momento não receberam o imóvel, mesmo estando 

adimplentes com as parcelas contratadas. Sustentam ainda, que tomaram 

conhecimento de que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

instaurou um inquérito em desfavor da parte requerida e do município de 

Várzea Grande, impedindo a expedição de alvará de construção para 

todos os clientes da requerida, bem como o registro do contrato de 

compra e venda no cartório de imóveis. Assim, requer a concessão de 

tutela de urgência para que a requerida suspenda as cobranças dos 

valores relacionados ao instrumento de compra e venda, até decisão da 

presente lide. Determinada a emenda da inicial no Id. 16597363, a parte 

autora e manifestou no Id. 16709588. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC 

APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. 

INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes em um 

contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é de 

consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido pela 

construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator 

José Divino de Oliveira, Publicado no DJE : 15/12/2015 ). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez a requerida 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da não rescisão do 

contrato. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da liminar Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de 

dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Infere-se dos autos que as partes firmaram 

“contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e 

pacto adjeto de alienação fiduciária” (Id. 16592046), referente ao imóvel 

sub judice, pelo valor de R$ 65.748,36 (sessenta e cinco mil setecentos e 

quarenta e oito reais e trinta e seis centavos). De outro lado, observa-se 

que o Ministério Público instaurou inquérito civil nº 005244/2016, conforme 

Ids. 16592047, 16592048 e 16592050, a fim de apurar o licenciamento 

ambiental da área denominada Parque das Águas. Nesse passo, pretende 

a parte autora a rescisão do contrato, considerando a suposta ilegalidade 

do Loteamento, bem como pela demora da entrega do imóvel. É certo que a 

rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, 

demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida 

dilação probatória, mormente diante dos fatos expostos na inicial. 

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada 

mais, objetiva a suspensão das cobranças, por não subsistir interesse 

desta na manutenção do pacto na forma realizada. O que, frise-se, não 

implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a 

requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo 

quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios 

legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se 

existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A 

suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos 

quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante 

a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se 

impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a 

ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). Posto isso, defiro o pedido de 

tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que suspenda imediatamente as cobranças 

relativas ao contrato de venda e compra referente ao imóvel situado na 
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Rua 30, quadra 06, lote 30, loteamento Parque das Águas, nesta comarca, 

sob as penalidades legais. 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 11/02/2019, às 15h30min 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. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003208-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARIA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003208-30.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

TAMIRES MARIA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Tamires Maria Silva promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, visando 

recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos. Após o 

trânsito em julgado da sentença a exequente requereu a intimação do 

devedor para realizar o pagamento do valor devido. No id. 13492333 o 

executado informou a realização do depósito em juízo da quantia de R$ 

7.242,33 (id. 13492342), sendo que em seguida a exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu a expedição de alvará 

em seu favor (id. 17055584). 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. 13492342 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. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000558-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE RODRIGUES PRADO BORGES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000558-10.2016.8.11.0002. EMBARGANTE: 

KARINE RODRIGUES PRADO BORGES EMBARGADO: SENAI - SERVICO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Vistos, etc. Karine Rodrigues 

Prado Borges promove os presentes embargos à execução em desfavor 

de SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, alegando que se 

tornou devedora do embargado em razão do contrato particular de 

prestação de serviço nº 141829/2017, no valor de R$ 6.960,00 (seis mil 

novecentos e sessenta reais), o qual deveria ser pago em 24 (vinte e 

quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 290,00 (duzentos e noventa 

reais). Aduz que em virtude de problemas de saúde não pode arcar com o 

pagamento da obrigação por um período, porém posteriormente voltou a 

pagar regularmente as parcelas vincendas. Afirma que não houve 

constituição formal da mora, fato este que inviabiliza o processamento da 

execução associada aos autos. Ainda, ressalta a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor no presente caso e alegou a ocorrência de 

excesso de execução. Ao final requereu o acolhimento dos embargos 

com a consequente extinção da execução associada e alternativamente a 

declaração de excesso de execução. Determinada a emenda da inicial no 

id. 1606923 para que a embargante apresentasse a memória de cálculo do 

valor que entende devido, a parte embargante se manifestou no id. 

1851512, requerendo o encaminhamento dos autos ao contador judicial, o 

que foi indeferido no id. 1997537. Em seguida, a embargante pugnou pela 

concessão de prazo (id. 2998128), o que foi deferido no id. 6768404, 

sendo que logo após requereu a suspensão do processo (id. 7976368), 

que foi deferido (id. 839291). Decorrido o prazo da suspensão a 

embargante requereu mais 180 (cento e oitenta) dias de suspensão (id. 

12074008), que foi indeferido no id. 12120427, uma vez que a 

representante legal da embargante poderia apresentar o cálculo, todavia, 

compareceu aos autos no id. 12221219 afirmando que a embargante não 

apresentará o cálculo. Na decisão de id. 12344406 os embargos foram 

recebidos, porém restou consignado que a demanda seria processada, 

sem a apreciação do alegado excesso de execução, tendo em vista a não 

apresentação do demonstrativo de cálculo pela embargante, consoante 

previsão do art. 917, § 4º, II, CPC. A embargada apresentou impugnação 

aos embargos no id. 12736346, aduzindo, em síntese, a desnecessidade 

de constituição em mora a teor do art. 397 do Código Civil, razão pela qual 

requereu a improcedência do pedido formulado na inicial. Diante da 

possibilidade de composição amigável entre as partes foi designado 

audiência de conciliação (id. 13908326), a qual contudo restou inexitosa, 

conforme termo encartado no id. 15246365, sendo que os autos 

permaneceram conclusos para prolação da sentença. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. De entrada, registro que a lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, 

dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. No presente 

caso, observa-se que a execução associada proposta pela parte 

embargada se assenta em contrato de prestações de serviços 

educacionais – pessoa física firmado pelas partes (id. 5504674), pelo qual 

a embargante se comprometeu a pagar o valor de R$ 6.960,00 (seis mil 

novecentos e sessenta reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de 

R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) como contraprestação pelos 

serviços educacionais ofertado pela embargada relativo ao curso se 

Segurança do Trabalho. Essa relação jurídica é incontroversa nos autos, 

pois a embargante não nega o negócio jurídico firmado com a embargada, 

contudo afirma que não foi notificada antes da propositura da ação de 

execução. Nesse compasso, consigno que a notificação prévia para 

constituição em mora da embargante não constitui ato necessário para o 

processamento do feito executivo, pois aquela tinha inequívoco 

conhecimento acerca das obrigações e parcelas que assumiu, do seu 

valor, bem como das datas de vencimento. Dessa forma, considerando 

que a obrigação assumida pela embargante/executada é positiva, líquida e 

com termo certo - mora ex re -, despicienda a constituição em mora deles 

para o exercício, pelo credor, da pretensão de recebimento de quantia 
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certa por inadimplemento, a teor do art. 397 do Código Civil: “Art. 397. O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor.” Outrossim, no “contrato de prestações 

de serviços educacionais – pessoa física” (id. 5504674) consta cláusula 

resolutiva expressa, razão pela qual esta opera de pleno direito sem a 

necessidade de notificação (art. 474, do CC), in verbis: “CLAUSULA 

TERCEIRA – Do pagamento, Descontos e Inadimplência: (...) 3.1 O 

CONTRATATE pagará ao CONTRATADO como contraprestação pelos 

serviços educacionais o valor de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e 

sessenta reais), que será dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais 

e sucessivas no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), devendo 

ser pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO uma parcela 

correspondente à primeira, no ato da matrícula. A partir do pagamento da 

primeira, a segunda parcela terá vencimento em 30 dias a partir da data de 

inicio do curso e as demais nos meses subsequentes. Parágrafo Único: 

No caso de curso de Habilitação Técnica, após o pagamento da primeira 

parcela no ato da matrícula, o vencimento das demais está fixado para 

todo dia 10 (dez) dos meses subsequentes ao início do curso. 3.2 O não 

pagamento da(s) parcela(s) no devido prazo, implicará a cobrança do 

valor integral da(s) mesma(s), correspondente a R$ 290,00 (...) cada, bem 

como a aplicação de multa de 2% (dois por cento) e acréscimo de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das medidas legais 

cabíveis. (...)” Portanto, tem-se por desnecessária a constituição em mora 

do devedor antes da propositura da ação executiva, motivo pelo qual a 

embargante não pode se escusar do pagamento da dívida, vez que tinha 

pleno conhecimento do seu vencimento. Posto isso, julgo improcedentes 

os pedidos constantes nos embargos à execução, razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do art. 771, paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, 

ambos do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento 

das custas processuais e da verba honorária que fixo em R$ 1.000,00, 

ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do 

zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do 

tempo despendido (CPC - §8º, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa, 

uma vez que lhes defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitado em 

julgado, translade-se cópia da presente para os autos em associado 

(Processo n. 1001749-56.2017.8.11.0002). Oportunamente, arquivem-se 

os autos mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTAVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

ALLISON HENRIQUE TEIXEIRA (AUTOR(A))

SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

HERISON HENRIQUE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LELIS CORDEIROS DA SILVA (RÉU)

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003017-14.2018.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação dos 

requeridos para comparecimento na audiência de conciliação designada e 

diante do petitório de Id.16412997, REDESIGNO o ato para o dia 28 de 

janeiro de 2019 às 10h00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Várzea 

Grande, 10 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386264 Nr: 2795-68.2015.811.0002

 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: JOSINEIDE SOUZA TOMAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,06, totalizando em R$ 

559,46, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342097 Nr: 9603-26.2014.811.0002

 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: KELLY FERREIRA GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 169,62, totalizando em R$ 

583,02, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386736 Nr: 3150-78.2015.811.0002

 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: GIULIANY GOMES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,19, totalizando em R$ 

559,59, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283518 Nr: 2393-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVAN VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:MT 9.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:MT 11.059/0
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 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90754 Nr: 608-05.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GONÇALO EUGENIO DA SILVA, JOSE 

CARMO DA SILVA, IVAN GUIMARÃES DA SILVA, BENEDITO DAMASCENO 

DA SILVA, BETTY RITA DA SILVA CONCEIÇÃO, MANOEL NILO DA SILVA, 

AUXILIADORA LUZIA DA SILVA, SEVERINA GUIMARÃES DA SILVA, 

SOLANGE GONÇALINA DA SILVA, ANA GEORGINA DA SILVA, 

HEMENEGILDO GUIMARÃES DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, 

CONSUELO APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, VERA 

CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA, ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO- AFFEMAT, VIP"S 

CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:MT 11.660/O, 

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, Lorenza da Silva 

Martins - OAB:9636, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:SP-116353, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342, 

RENATO ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - OAB:9246, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 3.422,88 e da taxa judiciária no valor de R$ 3.422,88, totalizando em R$ 

6.845,76, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388929 Nr: 4699-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530467 Nr: 4622-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEI ARABE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 INTIMAÇÃO: do Habilitante para juntar aos autos os valores corretos 

pleiteados, com a a devida atualização até o dia 24/09/2014, em atenção 

às fls. 17/20, no Prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486103 Nr: 5690-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR CAMPOS DE SOUZA, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA NOSSO POSTO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, STELLA CAROLINA DA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15.948-MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 

14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação acerca dos 

documentos juntados às fls. 34/35, no prazo de 10 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010217-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAELITA NUNES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010217-72.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do NCPC, uma vez 

que a parte deixou de informar o endereço eletrônico, profissão e 

comprovante de endereço a fim de comprovar o seu domicílio. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

as regularizações observando todos os requisitos previstos no artigo 319 

do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do NCPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias Várzea Grande/MT, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1010860-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VENTURA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO MARQUES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010860-30.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando aos autos verifica-se que no boletim de ocorrência 

acostado aos autos o requerido informa a existência de ação de 

usucapião dos lotes objeto da presente demanda e, em consulta nos 

sistemas integrados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifico que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca “Ação de 

Usucapião”, sob n° 1005894-92.2016.8.11.0002, tendo como objeto o 
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imóvel descrito nesta ação. A teor do que dispõe o artigo 55, do Novo 

Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não havendo 

dúvidas acerca da existência de conexão entre a presente e a ação 

mencionada alhures, sendo aconselhável o julgamento conjunto das 

demandas, com o fim de se evitar decisões conflitantes. Não há, 

outrossim, qualquer dúvida acerca da prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, uma vez que, conforme a previsão do artigo 59 do Novo 

CPC, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 

De tal modo, a presente ação deve ser encaminhada àquele juízo para a 

reunião das ações e julgamento simultâneo evitando-se, assim, decisões 

conflitantes. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo 

para processar e julgar a presente demanda e determino a sua remessa 

ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo 

n.º 1005894-92.2016.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040046-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEI EGIDIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1040046-78.2018.8.11.0041 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005906-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RASSI (EMBARGANTE)

EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICH RODRIGO NOGUEIRA OAB - GO0017423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005906-72.2017.8.11.0002 

Vistos. Postergo análise dos autos, ante a provável existência de questão 

prejudicial acerca da tempestividade dos presentes embargos à 

execução. Em observância ao poder geral de cautela, DETERMINO que 

oficie-se a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para que informe a esse juízo se o 

Sistema do Pje esteve inoperante entre os dias 25.07.2017 ao 02.08.2018, 

impossibilitando o acesso e a distribuição de processos por dependência; 

bem como envie a cópia da solicitação de providência realizada pelo 

patrono do embargante, registrado no dia 25.07.2017 que deram origem 

aos chamados de n° 802012 e 802071 pelo SDK-TJMT. Com a resposta, 

tornem à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande/MT, 13 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

ALLISON HENRIQUE TEIXEIRA (AUTOR(A))

SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

HERISON HENRIQUE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003017-14.2018.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação dos 

requeridos para comparecimento na audiência de conciliação designada e 

diante do petitório de Id.16412997, REDESIGNO o ato para o dia 28 de 

janeiro de 2019 às 10h00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Várzea 

Grande, 10 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005975-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005975-07.2017.8.11.0002. 

Vistos. Em face da petição de Id. 11483114 em que a parte autora requer 

a extinção do presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de 

Processo Civil, e diante da concordância da parte contrária Id.16947733, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo fica suspensa 

a cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 11 de 

dezembro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE CUNHA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1000516-87.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 60.000,00 
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ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: AMANDA CAROLINE CUNHA GOMES 

Endereço: Rua Guilherme João Seelend, 354, Centro, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e 

não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: xx E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 14 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010964-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA IRENE DOMINGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Diante da alegada incapacidade civil da parte autora, determino 

que, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, regularize a representação 

processual, juntados aos autos procuração outorgada por curador (a) 

regularmente nomeado (a) em processo de interdição, ainda que em 

caráter provisório. Em caso de descumprimento da determinação supra, 

fica ciente de que o feito será extinto sem resolução do mérito, ante a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (art. 485, IV do CPC). Cadastre-se o Ministério Público 

no presente feito, cientificando o de todos os atos praticados no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386364 Nr: 2850-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDE FERREIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Requerente para executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 280416 Nr: 24339-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Investido do poder geral de cautela e em aplicação dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, da 

proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa da boa-fé objetiva e, 

ainda, à ética que deve permear a conduta do profissional, para 
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pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262266 Nr: 925-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SANTANA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Investido do poder geral de cautela e em aplicação dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, da 

proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa da boa-fé objetiva e, 

ainda, à ética que deve permear a conduta do profissional, para 

pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 308852 Nr: 4839-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA VITORINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fl. 103), aliada a 

solicitação da parte exequente, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores indicado à fl. 103, em favor do causídico(a) Roque Pires da Rocha 

Filho, inerentes aos honorários de sucumbência, na conta indicada à fl. 

107.

Após, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório sobrestado em 

arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261988 Nr: 821-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.
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Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Investido do poder geral de cautela e em aplicação dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, da 

proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa da boa-fé objetiva e, 

ainda, à ética que deve permear a conduta do profissional, para 

pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391098 Nr: 5977-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Investido do poder geral de cautela e em aplicação dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, da 

proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa da boa-fé objetiva e, 

ainda, à ética que deve permear a conduta do profissional, para 

pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 279821 Nr: 23738-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAIZE CIRIA RODRIGUES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 
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advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Investido do poder geral de cautela e em aplicação dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, da 

proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa da boa-fé objetiva e, 

ainda, à ética que deve permear a conduta do profissional, para 

pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245060 Nr: 5569-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, MARCELO VENTURA DA SILVA 

MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Investido do poder geral de cautela e em aplicação dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, da 

proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa da boa-fé objetiva e, 

ainda, à ética que deve permear a conduta do profissional, para 

pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260035 Nr: 18565-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES GONÇALVES DE FRANÇA, WELLYTON 

GONÇALVES DE FRANÇA, JOELSON GONÇALVES DE FRANÇA, ALEX 

LEMES DE FRANÇA, ROSENIL GONÇALVES DE BRITO, EZES LEMES DE 

FRANÇA, PAULO NETO DE FRANÇA, LUCIANO GONÇALVES DE FRANÇA, 

SOLANGE MARIA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9.459, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 

9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do depósito de valores RPV e Precatório, aliada a manifestação da 

parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Expeço alvará em nome do beneficiário direto do crédito a ser levantado, 

com destaque dos honorários contratuais (30%), além dos honorários de 

sucumbência, conforme requerido pelo causídico (fl. 208). Porém, devem 

os sucessores de Matilde Gonçalves de França informar nos autos os 

dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade), no prazo de até 05 (cinco) dias, para ser efetuada a 

transferência na sua quota parte, já que inexiste nos autos termo de 

renúncia.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 320509 Nr: 16911-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI MARI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Autora na conta corrente indicada à fl. 131.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250767 Nr: 10124-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50%, e no presente caso de 40% do proveito econômico em favor do 

advogado, além dos 10% dos honorários de sucumbência, o que me 

afigura abusivo, quando se trata de ação previdenciária cujos litigantes 

são pessoas de baixo grau de instrução, idosos e que, em sua maioria, 

não possuem discernimento necessário para avaliar a abusividade e 

desproporcionalidade da contraprestação a que se obrigam ao assinar o 

contrato para serviços advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Investido do poder geral de cautela e em aplicação dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, da 

proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa da boa-fé objetiva e, 

ainda, à ética que deve permear a conduta do profissional, para 

pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 379, III/CPC):

Já apresentado o contrato de honorários advocatícios no patamar de 40%, 

intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para, no prazo 

de 05 dias, informar nos autos os dados bancários do beneficiário direto 

do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 232863 Nr: 12891-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARWIN DIAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente, bem como dos valores em favor do causídico 

(a), inerentes aos honorários de sucumbência, nas contas indicadas à fl. 

150.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339624 Nr: 7641-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALEXANDRE AMORIM E SILVA, VANIA CLARICE 

PINHEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 18.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Efetuado o depósito dos honorários periciais, expeça-se o competente 

alvará em favor do perito para levantamento do valor correspondente a 

50% dos honorários periciais, com consequente levantamento do restante 

(50%) após a realização da perícia. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374606 Nr: 22756-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MONTANDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Efetuado o depósito dos honorários periciais, expeça-se o competente 

alvará em favor do perito para levantamento do valor correspondente a 

50% dos honorários periciais, com consequente levantamento do restante 

(50%) após a realização da perícia. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 420785 Nr: 22412-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Efetuado o depósito dos honorários periciais, expeça-se o competente 

alvará em favor do perito para levantamento do valor correspondente a 

50% dos honorários periciais, com consequente levantamento do restante 

(50%) após a realização da perícia. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335460 Nr: 3933-07.2014.811.0002

 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: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:MT 14.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o pagamento efetuado pelo (a) devedor (a) por meio do 

Ofício Requisitório, conforme Ofício do DAP de fls. 46/47, julgo extinta a 

presente ação, com fundamento no artigo 924, II do CPC. Oportunamente, 

arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 326568 Nr: 22907-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:MT 8.674

 Pelo exposto, julgo procedente a presente exceção de pré-executividade, 

extinguindo a Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 

924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do NCPC. Condeno o Estado em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) nos 

termos do art. 85 § 8º, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º 

do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se por até 10 (dez) 

dias requerimento de execução deste julgado, relativamente à 

sucumbência. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010875-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON APARECIDO DE SOUZA FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLENE BARBOSA FERREIRA OAB - MT23117/O (ADVOGADO(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 

visando à concessão liminar de benefício previdenciário baseado em 

incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) ou 

em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova em contrário, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e, em 

especial, à referida decisão da Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses 

excepcionais, somente após o afastamento de tal presunção, mediante a 

realização de prova pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o 

acolhimento da providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, 

por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso 

alterado tal panorama probatório. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752 que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011030-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 
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visando à concessão liminar de benefício previdenciário baseado em 

incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) ou 

em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova em contrário, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e, em 

especial, à referida decisão da Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses 

excepcionais, somente após o afastamento de tal presunção, mediante a 

realização de prova pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o 

acolhimento da providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, 

por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso 

alterado tal panorama probatório. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752 que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011051-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA PEREIRA DUTRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Atendendo ao Oficio Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 

de novembro de 2018, onde determinou o cumprimento do acórdão 

proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não ultrapassem o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade 

da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados 

da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. E, observado 

que a matéria posta em discussão nesta demanda não se insere nas 

exceções do §1º do Art. 2º da Lei 12.153/2009 e, ainda, o valor da causa 

desta ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a 

competência deste juízo. Assim, declino da competência para julgar o 

presente feito para um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca, para 

onde deverão ser remetidos os autos, com as cautelas de praxe. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010969-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE BATISTA DE BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VITOY CURVO OAB - MT19260-O (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 

visando à concessão liminar de benefício previdenciário baseado em 

incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) ou 

em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova em contrário, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e, em 

especial, à referida decisão da Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses 

excepcionais, somente após o afastamento de tal presunção, mediante a 

realização de prova pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o 

acolhimento da providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, 

por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso 

alterado tal panorama probatório. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752 que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 
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Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002074-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELGA CHRISTINE AMARANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002074-31.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ELGA CHRISTINE AMARANTE 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 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 a proposta de honorários periciais, no prazo de 

cinco 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, 14 de dezembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000977-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE MARTINS DE SIQUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS OAB - RJ57739 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000977-30.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(65) Requerente: AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Requerido: RÉU: MARCOS JOSE MARTINS DE SIQUEIRA ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar suas 

contrarrazões ao recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura 

Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1002580-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ALVES DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

A A DE FREITAS SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002580-41.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) Requerente: EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO Requerido: EXECUTADO: A A DE FREITAS SILVA - ME, 

ANTONIA ALVES DE FREITAS SILVA ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que por não haver nos indicação da conta 

bancária para restituição dos valores bloqueados, impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida para indique os dados bancários para depósito/transferência 

dos valores ordenados na decisão retro, no prazo de cinco 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, 14 de dezembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003193-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PINHEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003193-90.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): EDMILSON PINHEIRO SILVA 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que tendo decorrido o prazo 

em 7.11.2018 para que a parte requerida atendesse a determinação retro, 

impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para manifestar no feito, requerendo o que 

de direito, no prazo de quinze 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, 14 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR AUGUSTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000096-19.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: EDMAR AUGUSTO FIGUEIREDO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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 a proposta de honorários periciais, no 

prazo de cinco 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, 14 de 

dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001606-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENCA AUXILIADORA VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001606-04.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): LAURENCA AUXILIADORA VIEIRA 

DE MATOS Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 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 a proposta de honorários periciais, no 

prazo de cinco 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, 14 de 

dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427052 Nr: 25703-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA CANDIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL AGENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256178 Nr: 14003-25.2010.811.0002

 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: AZELIA SOARES BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340003 Nr: 7966-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LOPES MARQUES, ELISANDRA FATIMA DE 

LIMA STEHLGENS, MARIA DE FÁTIMA SOUZA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 424/442, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330729 Nr: 27024-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca da impugnação de fls. 161/165, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265950 Nr: 4707-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDISNEI MORENO COSTA, CONSTRUTORA 

ASTRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE/MT - OAB:11789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:MT 5.053-B, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 10.948

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte requerida Waldisnei Moreno Costa e 

Construtora Astre Ltda para que manifestem sobre a proposta de 

honorários periciais de fls. 1.239/1.245, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385430 Nr: 2301-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14.97, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca da impugnação de fls. 204/205, no 

prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009308-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002726-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005894-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000852-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT0014827A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA OAB - MT0011729A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000852-62.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE VENTURA DE 

MAGALHAES RÉU: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar 

Alegações Finais, no prazo legal, por não ser necessário produzir provas 

em audiência, conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 29 de 

novembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010963-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO PATRICIO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010371-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010524-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACARI AMARILDO DA SILVA (REQUERIDO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS E MADEIRAS SORRISO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010448-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANDA TELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010386-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010367-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010367-53.2018.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE AMORIM 

DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos 

artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração 

de hipossuficiência. A formação do convencimento do juízo depende da 

produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a 

realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. RAFAEL 

FREDERICO VAZ CURVO, CRM-MT N.º2776, TEOT N.º 6570, telefone 

n.º(65) 9983-0100, Endereço Rua Sinjão Curvo, n.º 85, Bairro Santa Rosa, 

CEP. 78040-030, Cuiabá-MT que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 
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constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 30 de novembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010670-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO AMAZONAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010583-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA ALVES ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010443-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA XAVIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos dos artigos 319, III, IV e V do Novo Código de 

Processo Civil, faculto a parte autora emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010696-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

JULIANA CATHERINE TRECHAUD OAB - MT12958/O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605/O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010696-65.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MAURICIO COSTA DO 

NASCIMENTO RÉU: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO 

DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328034 Nr: 24366-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eustaquio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220019 Nr: 262-49.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIEIRA 

BELTRÃO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN M. BARBOSA GUEDES - 

OAB:13.344, FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:12.553/MT, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629

 INTIMAÇÃO do : INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na 

pessoa de seu Procurador-Federal para que restitua os autos em 

epígrafe, no prazo de 3 (três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos 

se encontram em carga por prazo superior ao legal.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485859 Nr: 5549-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707

 Intimar o advogado Rhazzes Morais Delgado, OAB/MT 20707, constituído 

pelo acusado Paulo Roberto de Oliveira Gonçalves, para no prazo legal 
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apresentar o rol de testemunhas, conforme decisão proferida à fl. 217, 

cujo teor é o seguinte: “(...)I. Com fulcro no art. 422 do Código de Processo 

Penal, determino que se conceda vista ao Ministério Público e à defesa 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que 

irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligências.(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 270438 Nr: 10569-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOS SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - OAB:24.538/O

 VISTOS ETC.

Cumpra-se a decisão retro, expedindo-se o competente alvará de soltura, 

o qual deverá ser cumprido imediatamente.

Intime-se o réu das seguintes medidas cautelares impostas:

 1) comparecimento bimestral perante este Juízo, para informar e justificar 

suas atividades;

 2) não se ausentar da Comarca em que reside, sem prévia autorização 

judicial;

 3) comunicar à este Juízo eventual mudança de endereço.

Advirta-se o réu de que o descumprimento de quaisquer das caultelares 

impostas ensejará a revogação da liberdade concedida.

Ademais, intime-se a defesa constituída pelo apelante (fl. 615) para, no 

prazo de 8 (oito) dias, apresentar suas razões, sob pena de subir sem 

elas. Oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao apelado para, em 

igual prazo, apresentar contrarrazões.

 Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo para 

esta finalidade, remetam-se o autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para exame do recurso, com as homenagens de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 301963 Nr: 22749-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LUIZ KAUFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de fls. 5/7, para 

PRONUNCIAR o acusado CLAUDEMIR LUIZ KAUFMANN, vulgo “Bodão”, 

devidamente qualificado, e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento 

perante o egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delituosa 

tipificada no artigo 121, § 2°, incisos II e IV c/c art. 73, caput, primeira 

parte, ambos do Código Penal.Publique-se.Intimem-se o Ministério Público, 

a Defensoria Pública e pessoalmente o pronunciado em seu novo 

endereço declinado à fl. 146 verso.Transitada em julgado esta decisão, o 

que deverá ser certificado, intimem-se o Ministério Público e a defesa 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que 

irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligências (art. 422 CPP).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 8494-31.2001.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, CÉLIO 

ALVES DE SOUZA, JOSÉ DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:OAB/MT16877, 

GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY 

- OAB:6692/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6.591/MT

 Intimar o advogados Jorge Henrique Franco Godoy (OAB/MT 6692), 

constituído pelo acusado Hércules de Araújo Agostinho, os advogados 

Waldir Caldas Rodrigues (OAB/MT 6591)e Givanildo Gomes (OAB/MT 

12635), constituídos pelo acusado Célio Alves de Souza e o advogado 

Emerson da Silva Marques (OAB/16877), constituído pelo acusado José 

Barros da Costa, para que compareçam à audiência designada, conforme 

decisão de fls. 1017, cujo teor da parte decisória é o seguinte: "Vistos, 

etc. [...] Diante do exposto: I. Presumo a desistência das otivas das 

testemunhas Kateliângela da Silva, Sebastião Pereira e João Bosco Ribeiro 

de Barros, motivo pelo qual declaro a preclusão desta prova nesta fase. II. 

Designo o dia 30.01.2019, às 13:30 horas, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas Celso Luiz Malheiros, Reginaldo Galiano da Silva, Ananias 

Santana da Silva e Zilmar Dias da Silva, assim como interrogados os réus. 

III. Intimem-se as testemunhas nominadas, para comparecerem ao ato. 

Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca. Atente-se aos 

endereços declinados à fl. 959 e 1012. Os mandados expedidos deverão 

ser instruídos com cópias dos mandados e respectivas certidões nas 

quais, anteriormente, se logrou intimar as testemunhas Celso, Reginaldo e 

Ananias. Em sendo o caso, o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento da diligência deverá entrar em contato com aquele que 

anteriormente foi exitoso na intimação das referidas testemunhas. IV. 

Intimem-se os acusados, suas defesas e o Ministério Público. V. 

Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352439 Nr: 17632-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLBERTON CICERO OLIVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLBERTON CICERO OLIVEIRA DE 

PAULA, Cpf: 04367179133, Rg: 17934834, Filiação: Denivaldo Francisco 

de Oliveira e Elis Regina de Paula, data de nascimento: 21/05/1993, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), padeiro, Telefone 

9336-1420. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos em epígrefe que, no dia 25 de junho 

de 2014, por volta das 23h20min. no POsto de Gasolina Lava Jato, situado 

na Rua Arthur Bernardes, no BAirro Aeroporto, deste cidade, o 

denunciado WELLBERSON CÍCERO OLIVEIRA DE PAULA, com conciência, 

vontade e evidente animus necandi, desferiu golpes de arma branca, 

possivelmente uma faca, em face da vítima DELFESON DUMAS 

MAGALHÃES, causando-llhes as lesões corporais descritas no laudo 

pericial.aNTE AO EXPOSTO, DEUNCIO O NACIONAL WELLBERTON CICERO 

DE OLIVEIRA DE PAULA, COM INCURSO NAS PENAS DO ART. 121 CAPUT 

C.C 14, II DO cÓDIGO pENAL E C.C LEI N°8072/90

Despacho: Vistos em Correição.Conforme requerimento ministerial de p. 

116, proceda à citação do acusado Wellberton, via edital, com fundamento 

no art. 361 do CPP.Int.

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, KARINE UHDRE DE 

LARA, digitei.

Várzea Grande, 04 de dezembro de 2018

Karine Uhdre de Lara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 536580 Nr: 8132-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 507 de 521



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, redesigno a audiência para o dia 

30.1.2019, às 16h30min.

 Proceda-se a condução coercitiva da referida testemunha.

 Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276326 Nr: 19761-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERNANDO DA COSTA, JOSEMAR 

DA COSTA SANTOS, LUIS MARIO DA SILVA, MAURO JUNIOR MORAES, 

ALENCAR BEUGA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 21.274/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 417516 Nr: 20756-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTUIR JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MATTOSO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 22/10/2018 15h45 PROCESSO: 20756-22.2015 CÓD.: 417516

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: ELAINE GOMES FERREIRA

Réu: BERTUIR JOSÉ VIEIRA

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Aberta a audiência, constatada a presença do Ministério Público, 

ausentes os demais. 1) Tendo em vista a ausência da Advogada do Réu e 

das testemunhas, não foi possível realizar a audiência. A seguir, pela 

MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – REDESIGNO a Audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 12/02/2019 às 16h:40min. Intimem-se. 

Requisite-se. II – Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada 

mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária Gabinete, o 

digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534786 Nr: 9421-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISO BASSAN VEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto de 

Magalhães - OAB:3237-B

 I – Intime-se o Querelado para que no prazo de 10 (dez) dias constitua 

advogado ou que compareça a Defensoria Pública desta Comarca munido 

de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

II – Designo audiência de instrução para o dia 04/12/2018, às 13h:30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534786 Nr: 9421-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISO BASSAN VEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto de 

Magalhães - OAB:3237-B

 I - Acolho a declinação de fl. 67.

II - Designo para o dia 04/12/2018, às 13h30min, a audiência de 

Conciliação, nos termos do art. 520 do CPP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526609 Nr: 2336-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR CESAR MERCADO MORAES, DENIS 

CRISTIAN CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc, O advogado Hélio Teixeira Lacerda requereu a notificação do 

réu DENIS TEIXEIRA LACERDA quanto a sua renúncia, conforme fls. 114. 

Considerando que incumbe ao advogado comunicar seu cliente quanto à 

sua renúncia, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, indefiro 

o pleito, devendo a defesa juntar prova da comunicação nos autos, bem 

ainda observar o disposto no §1º do referido artigo. No mais, remetido o 

respectivo IP, arquive-se com as baixas e cautelas de praxe, juntando-se 

as cópias necessárias ao processo principal. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509531 Nr: 18752-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Intimação do advogado ROBSON DA SILVA para no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas devolver os autos sob código 509531 que tem como réu 

Janderson dos Santos Lopes sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 196 do CPC., nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558097 Nr: 19201-62.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BERNARDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ROGÉRIO MIRANDA G. JUNIOR para no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas devolver os autos em questão sob pena de 
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busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC., 

nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558363 Nr: 19350-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Intimação do Advogado, devidamente habilitado, para comparecer em 

audiência de Intrução e Julgamento no dia 17 de dezembro de 2018, às 

15:30, no fórum desta comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521461 Nr: 25183-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484669 Nr: 4832-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEI GIROTI FERNANDES, WALISSON 

OLIVEIRA DUARTE, LUIZ CARLOS GARCIA, SILVIA HELENA DA ROCHA 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - OAB:15580, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, HELIO CASTELO BRANCO - OAB:13555

 Intimaçao dos advogados devidamente habilitados da decisão que segue: 

"Vistos etc.Recebo, em seus efeitos, os recursos de apelação. Intime-se 

as Defesas de Walisson Oliveira Duarte, Luiz Carlos Garcia e Silvia Helena 

da Rocha Batista para apresentar suas razões de recurso.Quanto a 

Defesa de Odilei Giroti Fernandes, apresentará suas razões na Instância 

Superior nos termos do par. 4° do art. 600 do CPP.Recebida as razões das 

Defesas de Walisson, Luiz e Silvia, intime-se o Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões.Após, proceda-se a Gestora Judiciária na 

forma prevista no art. 346 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.Feito isso, subam os autos 

para apreciação do E. Tribunal de Justiça.Int.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521683 Nr: 25286-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JESUS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, SARA REGINA SOARES D - OAB:

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 546174 Nr: 13045-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado Leandro Henrique de Souza Neves, OAB/MT nº 

20.328/O, do inteiro teor da decisão. Segue: Vistos etc.

Não obstante o pedido de reconsideração de restituição de objeto 

apreendido (fls.92/107), constata-se que não houve nenhuma alteração 

do quadro fático, conforme decisão de fls. 90, portanto, por ora, a 

devolução do bem encontra óbice no interesse processual revelando-se, 

neste momento, prematura .

 Ante o exposto, indefiro o pleito de fls. 92/107.

Arquive-se com as baixas e cautelas de praxe, juntando-se as cópias 

necessárias ao processo principal.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551965 Nr: 15876-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDEILSON ALVES SANTOS 

- OAB:23520-0

 DR. VANDEILSON ALVES SANTOS OAB/MT 23520-0 - PARA 

APRESENTAR A DEFESA PRELIMINAR.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 382459 Nr: 368-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:2497/B

 DISPOSITIVO: Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e com fundamento no art. 386, inciso 

III, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado LUCIANO VITOR 

RODRIGUES BRUNO.Após o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as 

anotações de praxe e baixas necessárias e ARQUIVEM-SE os 

autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado e o Ministério Público e, via 

DJE, a Defesa constituída.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 534886 Nr: 7168-40.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFMC, KFSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT/21.853/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, FERNANDA DOMINGAS RONDON RODRIGUES - 

OAB:MT/21.853/0

 Código: 534886

 VISTOS ETC

Verifico que houve a homologação do acordo entre as partes às fls. 161.
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 Entretanto, foi convencionado entre as partes que a visita assistida se 

daria perante o Conselho Tutelar, desta Comarca.

 Analisando o relatório datado de 22/10/2018, exarado pelo Conselho 

Tutelar Centro, desta Comarca (fls. 170/172), a genitora da menor 

confirma a informação dada pela menor de que está residindo no mesmo 

endereço do requerido Kenny, vejamos:

 “(...)ganhou um apartamento prédio da MRV – Residencial Chapada do 

Poente em Várzea Grande/MT, mas está no nome de seu irmão, pois seu 

nome está restrito; que concorda com que a filha veja o pai só achou 

estranho o fato de não um final de semana (tipo sábado e domingo), 

conforme acordo o pai pede apenas uma vez por mês no sábado no 

período vespertino”

 Vale ressaltar que no mesmo oficio, o Conselho Tutelar informa não haver 

estrutura adequada para o acompanhamento da visita assistida deliberada 

por este Juízo (segundo sábado de cada mês), já que trabalham em 

regime de plantão e sobreaviso de um telefone celular (fls. 171).

 No presente caso, tendo em vista a existência de fatos novos nos autos, 

necessário se faz a designação de audiência de conciliação bem como a 

suspensão, por ora, da visita assisitida perante o Conselho Tutelar.

 Ante o exposto, em atenção ao princípio do melhor interesse da filha do 

casal, designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 

2018 às 14 horas.

Oficie-se ao Conselho Tutelar do Centro de Várzea Grande/MT, 

comunicando a suspensão da visita assistida até ulterior decisão.

 Intimem-se as partes e seus advogados, de forma mais célere para 

comparecererm audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018.

 Luis Augusto Veras Gadelha

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 557126 Nr: 18607-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7.975-b

 Carta Precatória n. 557126

VISTOS ETC

Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha de acusação Everaldo Silva e Souza para o dia 24 de janeiro 

de 2019 às 14h45min.

 Intime-se a testemunha Everaldo Silva e Souza para comparecer a 

audiência designada.

 Comunique-se ao Juizo Deprecante acerca da data da audiência, 

inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores.

Após, alcançada a finalidade, devolva-se ao R. Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, não seja 

localizada e/ou esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Ciência o MPE e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande-MT, 29 de novembro de 2018.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 534886 Nr: 7168-40.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFMC, KFSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT/21.853/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, FERNANDA DOMINGAS RONDON RODRIGUES - 

OAB:MT/21.853/0

 Código: 534886

 VISTOS ETC

Trata-se de Ação de Guarda, regulamentação de visitas e alimentos 

ajuizada por G. F. M. L., representada por sua avó paterna Joselina 

Soares Lopes em face de DANIELLY FERNANDA MERLINO CARVALHO, 

sustentando que

 é avó paterna da menor e que a mesma vive com a requerente desde 

fevereiro de 2013 e de seu pai Kenny Fernando Soares.

 Decisão às fls. 78/80 arbitrando alimentos provisórios em favor da filha do 

casal e mantida a guarda da menor em favor da genitora Danielly 

ressalvando o direito de visitas ao genitor Kenny Fernando Soares Lopes.

 O requerido às fls. 134, informou o nome o nome da Sra. Leticia Luana da 

Silva para retirar e devolver a menor ao lar maternal.

Realizada Audiencia de conciliação as partes formalizaram acordo (fls. 

154/156).

 Manifestação do MPE pugnando pela homologação do acordo (fls. 

158/159).

 É O RELATÓRIO

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes de fls. 154/156, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015.

Transitada em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa na distribuição 

com as cautelas de praxes.

P. R. I.C.

 Várzea Grande, 08 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524355 Nr: 954-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 ...Designo para o dia 25 de janeiro de 2019 às 14 horas, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas de 

acusação, as de defesa e interrogatório do acusado....INDEFIRO o pedido 

de prisão preventiva formulada no item 3 da cota ministerial de fls. 62/65. 

No tocante ao pedido formulado pelo MPE a fim de que a vitima seja 

submetida a atendimento especializado (psicologia infantil), tal pedido foi 

deferido nos autos Código 536895, em apenso. Quanto ao pedido 

formulado pelo MPE no item “d” de fls. 101, acerca da oitiva da vitima ser 

na modalidade de depoimento especial, passo a decidir:...Dessa forma, 

DEFIRO o pedido ministerial do item “d” de fls. 101, consignando que a 

vitima será inquirida pelo método de Depoimento Especial, em única 

oportunidade durante a instrução criminal.Oficie-se ao Setor de 

Infraestrutura desta Comarca para que providencie a reserva da sala 

designada para Depoimento Especial da vitima designado para o dia 25 de 

janeiro de 2019 às 14h00min, bem como ao setor de Informática para 

adotar as providências necessárias. Por fim, deverá ser observado o 

disposto na Lei 13.431/2017 e o Provimento n. 04/2011-CGJ. Intimem-se a 

vitima, as testemunhas de acusação (fls. 07), as de defesa (fls. 98), o 

acusado e o advogado constituído (fls. 88) para comparecerem a 

audiência designada. Intime-se a psicóloga da equipe técnica deste Juízo 

para que compareça no dia e horário designado para realização do ato 

processual, devendo ser encaminhado email à Gestora para distribuição 

do feito. Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vitima).Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018.Luis Augusto Veras 

GadelhaJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 377605 Nr: 25020-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSC, MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

UNIVAG - OAB:7.099 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERASMO CARLOS FURTADO 

CATUNDA - OAB:16629

 Dessa forma, decreto a revelia da requerida J.M. da S.C. Analisando os 

autos, evidencio que não há questões processuais pendentes a serem 

decididas. Passo a sanear o processo nos termos do artigo 357, do CPC.I 

– não há questões processuais pendentes:II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos:a)provas documentais e testemunhais.III - definir a 

distribuição do ônus da prova:1)Fato constitutivo pela autora2)Fato 

impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor pelo réu.IV - delimitar 

as questões de direito relevantes para a decisão do mérito:a convivência 

da menor com o genitor; comprovação de quem oferece as melhores 

condições materiais e psicossociais adequadas ao exercício da guarda da 

menor. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019 às 16h10min. Advirtam-se às partes que, nos termos do 

art. 455 do CPC/2015, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”.Intimem-se as partes e 

seus advogados. Ciência o MPE.Cumpra-se, com URGÊNCIA. Várzea 

Grande, 10 de dezembro de 2018. Luis Augusto Veras Gadelha. Juiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530238 Nr: 4505-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRTK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

91/92 designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019 

às 14 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530238 Nr: 4505-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRTK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado VALTER EVANGELISTA DE JESUS, OAB/MT 

17.513, para comparecer na audiência designada para o dia 30 de janeiro 

de 2019 às 14:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393372 Nr: 7402-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT, JRMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANA FERREIRA TEDESCHI, Cpf: 

04725222135, Rg: 24089699, Filiação: Claudete de Fatia Ferreira Moraes e 

Valmir Pedro Tedeschi, data de nascimento: 06/10/1988, brasileiro(a), 

natural de Porto Alegre-RS, convivente, monitora infantil, Telefone 

65.3682.2840. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição etc.Intimem-se a parte autora e o 

órgão do Ministério Público para, querendo, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem acerca do estudo psicossocial de fls. 81/83.Sem 

prejuízo, proceda-se à citação dos requeridos na forma postulada às fls. 

252/252 vº dos autos em apenso nº 10787-51.2013.811.0002 – Código 

314513, ou seja, mediante edital para a requerida Adriana Ferreira 

Tedeschi e carta precatória para Colombo/PR para o requerido José 

Ricardo Martins Mello.Após, cumpra-se a parte final da r. decisão de fls. 

28.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Várzea 

Grande, 18 de abril de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz 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, Sâmia Caroline dos 

Santos Silva, digitei.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018

Lúcia Regina Melim Saiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393372 Nr: 7402-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT, JRMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANA FERREIRA TEDESCHI, Cpf: 

04725222135, Rg: 24089699, Filiação: Claudete de Fatia Ferreira Moraes e 

Valmir Pedro Tedeschi, data de nascimento: 06/10/1988, brasileiro(a), 

natural de Porto Alegre-RS, convivente, monitora infantil, Telefone 

65.3682.2840. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Guarda cumulada com pedido de Guarda 

Provisória, promovida por Robison Ferreira de Melo em face de Adriana 

Ferreira Tedeschi e José Ricardo Martins, em favor do infante J. P. G. T. M.

Despacho/Decisão: Vistos em correição etc.Intimem-se a parte autora e o 

órgão do Ministério Público para, querendo, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem acerca do estudo psicossocial de fls. 81/83.Sem 

prejuízo, proceda-se à citação dos requeridos na forma postulada às fls. 

252/252 vº dos autos em apenso nº 10787-51.2013.811.0002 – Código 

314513, ou seja, mediante edital para a requerida Adriana Ferreira 

Tedeschi e carta precatória para Colombo/PR para o requerido José 

Ricardo Martins Mello.Após, cumpra-se a parte final da r. decisão de fls. 

28.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Várzea 

Grande, 18 de abril de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz 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, Sâmia Caroline dos 

Santos Silva, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Lúcia Regina Melim Saiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004647-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 de citação 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000103-11.2017.8.11.0002

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:

SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME (EXECUTADO)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. QUANTO A DILIGENCIA DE ID 

16935191/16935193/16935194/16935199 TRATA-SE DE TAXAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, NÃO PODENDO SER USADA. 

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: 1001147-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MORATO (RÉU)

YOLANDA DE SOUSA MORATO (RÉU)

LIBERTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera da parte 

requerida. VÁRZEA GRANDE, 14 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003440-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO OAB - RJ81316 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTAO PETROBRAS/BANCO DO BRASIL/BANCO BRADESCO 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003440-42.2016.8.11.0002; REQUERENTE: EMILIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CARTAO PETROBRAS/BANCO DO BRASIL/BANCO 

BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional, cumulada com 

Indenização por Danos Materiais e Morais, promovida por EMÍLIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, em face de CARTÃO PETROBRAS, BANCO 

DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos. 

2. Analisando detidamente o processo, constato que a Carta de Citação da 

requerida Cartão Petrobras (ID. 9828437) fora encaminhada ao mesmo 

endereço do Banco do Brasil, restando configurada a invalidade do ato 

citatório, vez que se trata de pessoas jurídicas distintas. 3. Assim, a fim de 

evitar futuras nulidades, torno sem efeito à citação de ID. 9828437. 4. 

Concedo a autora o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário visando o deslinde o processo. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002430-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA VELOSO TRANIM (RÉU)

STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002430-89.2018.8.11.0002; AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO RÉU: STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, VANIA 

VELOSO TRANIM Vistos. 1. Trata-se de ação de Cobrança proposta por 

HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO, em face de STAR 

COMERCIO DE COLCHÕES LTDA – ME e VANIA VELOSO TRANIM, todos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Verifico que processo encontra-se 

aguardando análise dos requisitos/pressupostos para o prosseguimento 

da ação, todavia, de inicio, constato a possibilidade de ter ocorrido à 

prescrição dos títulos. 3. Assim, em atenção ao que dispõe o parágrafo 

único do art. 487 do Código de Processo Civil, oportunizo ao autor o prazo 

de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre eventual ocorrência de 

prescrição. 4. Após, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001510-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO ITAKURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001510-52.2017.8.11.0002 REQUERENTE: VITOR HUGO ITAKURA 

REQUERIDO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Revisional de Contrato, promovida por 

VITOR HUGO ITAKURA, em face de PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Analisando os autos, observo que tramitam neste juízo duas ações que 

guardam entre si identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, 

sendo certo, ainda, que o feito de n. 1001501-90.2017.8.11.0002,fora 

distribuído em primeiro lugar e até fora julgado o mérito. 3. Nesse passo, 

os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do Código de Processo Civil definem o instituto 

da litispendência, que nada mais é do que a identidade entre os 3 (três) 

elementos da ação. 4. Sendo assim, havendo identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência. 5. 

Essa inteligência, aliás, encontra amparo no seguinte julgado: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA 

APELADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO (ARTIGO 485, V, CPC).- Considerando a existência de 

manifesta identidade de partes, pedidos e de causa de pedir exsurge a 

relação de litispendência entre as Ações na forma do art. 337, §§ 1º, 2º e 

§ 3º do CPC.- (...)Recurso conhecido, preliminar de litispendência alegada 

pela Apelada nesta fase recursal acolhida no que concerne à extinção do 

feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. V do CPC. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª 

Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

conhecer e julgar extinto sem resolução de mérito, nos termos do voto da 

Relatora. (TJCE – AP 01514205120168060001 – 1ª Camara Direito Privado 

– Relatora Vera Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 6. Vale 

ressaltar, que o juiz conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme 

se depreende da leitura do artigo 485, §3º do CPC. 7. Portanto, diante da 

ocorrência da litispendência, julgo extinto o presente sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 8. Sem 

custas ou honorários. 9. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 10. 

P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004794-68.2017.8.11.0002

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:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

ILZIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista 

Judiciária 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: 1000083-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ALVORADA LTDA. - ME 
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(EXECUTADO)

NORMA VIEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 14 de dezembro de 

2018 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 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: 1005688-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE REABILITACAO ESPERANCA EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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: 1004814-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (RÉU)

ITAMAR ZEITOUN (RÉU)

IRLAN ZEITOUN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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: 1002013-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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 
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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: 1001980-49.2018.8.11.0002

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:

CLEUSA FATIMA PORTELLA CARDOSO (EXECUTADO)

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 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: 1006467-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOPAZIO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

LUCIANE FLAVIA MACIEL OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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: 1006415-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ASSUNCAO PARINTINTIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007470-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (RÉU)

AGNEL BUENO VELOZO (RÉU)

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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: 1004005-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI RAFAEL ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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: 1003577-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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: 1000037-31.2017.8.11.0002

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:

CRISLAINY INGRID DA SILVA BASTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000037-31.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 
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REQUERIDO: CRISLAINY INGRID DA SILVA BASTOS Vistos. 1. Em que 

pese o documento anexado pelo senhor Oficial de Justiça em ID. 9371452, 

verifico que ainda não consta o Auto de Busca e Apreensão e Depósito. 

2. Assim, intime-se novamente o senhor Oficial de Justiça para que no 

prazo de 5 dias, faça a juntada do referido documento. 3. Após, 

conclusos para sentença. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001042-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA ALVES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

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: 1006384-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER ARLINDO DE MORAES (RÉU)

ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

ADALBERTO DE MORAES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera da parte 

requerida. VÁRZEA GRANDE, 14 de dezembro de 2018. JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ Analista 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: 1000024-32.2017.8.11.0002

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:

CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000024-32.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME, ORDALIA MARIA 

NUNES BOSCARDINI Vistos. 1. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade 

oposta por ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDIN, pugnando pela nulidade 

da fiança prestada, eis que a fiança se deu sem a anuência do seu 

esposo e, em razão disso, requer que seja declarada a sua ilegitimidade 

passiva. 2. Em decisão (ID, 15607401), fora recebida a exceção de 

pré-executividade e determinada a intimação do exequente para 

manifestar. 3. O exequente manifestou em ID. 15763329, asseverando a 

vontade da parte em se obrigar, da validade da fiança sem a outorga 

uxória, devendo somente ficar restrita a sua meação, não havendo que se 

falar em ilegitimidade da fiadora. É o necessário relatório. DECIDO. 4. 

Primeiramente, considerando o comparecimento espontâneo da executada 

Ordalia Maria Nunes Boscardin, dou-lhe por citada, nos termos do artigo 

239, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. Passo a análise da Exceção de 

Pré-Executividade oposta. 6. Sabe-se perfeitamente que a exceção de 

pré-executividade é medida extrema, só cabível nas hipóteses em que 

seja manifesta a inexistência de título executivo e quando a pretensão do 

executado esteja amparada em fato incontroverso e inimpugnável 

eficazmente pelo credor, tal como nos casos de vício formal do título 

executivo ou ausência deste. 7. A doutrina e a jurisprudência admitem a 

exceção de pré-executividade, mas desde que vise impedir o 

prosseguimento de execução/cumprimento de sentença que contenha 

nulidade absoluta e plenamente visível, a qual dispensa maiores dilações 

probatórias. A alegação de iliquidez e incerteza do título, bem como 

excesso de execução requer aferição pontual do alegado com prova 

exauriente e isso não se afina com os estreitos limites da exceção. 8. 

Assim sendo, para a procedência da exceção de pré-executividade, 

exige-se que o excipiente demonstre de plano, a existência de nulidade a 

impedir a execução, ou traga questões que possam ser conhecidas de 

ofício pelo Juiz, sem que tal demonstração dependa de dilação probatória. 

9. In casu, a executada ora excipiente insurge-se sobre a ausência de 

autorização do seu cônjuge, fato que invalida o negócio jurídico por ela 

firmado, vez que é requisito elementar do contrato de fiança. 10. Pois bem. 

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode 

ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus 
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respectivos herdeiros. Vejamos: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.068.600 - RS (2017/0055502-3) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO 

AGRAVANTE : JUVELINO BALEN ADVOGADO : GUSTAVO BERNARDI - 

RS044154 AGRAVADO : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO FERNANDES 

DUTRA VILA - RS037118 CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - RS043317 

LEONARDO DIENSTMANN DUTRA VILA - RS045787 DECISÃO Trata-se de 

agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, 

a, da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: "DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. NULIDADE DA 

FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA DE UM DOS CÔNJUGES. Não há 

falar em nulidade da fiança prestada, em face da falta de outorga uxória 

de um dos cônjuges, em razão de o fiador ter se obrigado solidariamente 

com o devedor principal. Ademais, a teor do art. 239 do Código Civil/1916, 

vigente à época da contratação, que se deu em março de 2001, 

correspondente ao art. 1.650 do Código Civil de 2002, a anulação dos atos 

do marido praticados sem outorga da mulher, ou sem suprimento do juiz, 

só poderá ser demandada por ela, ou seus herdeiros, o que não se 

verifica no presente caso. Não tendo a embargante se desincumbido do 

ônus de provar que o imóvel dado em garantia da dívida trata-se de bem 

de família como alega na petição inicial dos embargos, ônus que lhe cabe, 

do qual não se desincumbiu, por força do art. 333, I, do CPC, não há falar 

em impenhorabilidade. Apelação improvida." (e-STJ fl. 304). Opostos 

embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos: 

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO 

CPC/2015. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar 

omissão, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminada 

questão que foi devidamente enfrentada pelo aresto embargado. 

Embargos declaratórios desacolhidos." (e-STJ fl. 318). Nas razões do 

recurso especial, o agravante alega violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil/73 (atual art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo 

Civil/15), art. 1º, caput, da Lei n.º 8.009/90, e art. 1647, inciso III, do Código 

Civil/02 , sustentando, em síntese, que (a) o eg. Tribunal de origem não 

teria se manifestado sobre pontos contraditórios, sendo opostos os 

declaratórios no intuito de prequestionar matéria fundamental para o 

deslinde do feito, (b) a decisão recorrida teria negado direito fundamental 

a moradia ao ignorar a impenhorabilidade do bem de família, e (c) a 

confissão de dívida seria nula de pleno direito porque assinada em 20 de 

março de 2011 sem outorga uxória. É o relatório. Decido. De início, cumpre 

salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 3 do 

Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." 

Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que o 

recorrente fez apenas alegação genérica de sua vulneração, 

apresentando uma fundamentação deficiente que impede a exata 

compreensão da controvérsia. Limitou-se a dizer que o acórdão rebatido 

não teria tratado sobre pontos fundamentais para o deslinde da 

controvérsia, sem, no entanto, especificar quais seriam as questões 

omissas e quais dispositivos teriam sido omitidos. Incide, na hipótese, a 

Súmula 284/STF. Nesse sentido, salienta o Ministro SIDNEI BENETI, que "a 

ausência de demonstração de como ocorreu a ofensa ao art. 535, do CPC 

é deficiência, com sede na própria fundamentação da insurgência 

recursal, que impede a abertura da instância especial, a teor do enunciado 

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, 

também ao Recurso Especial" (AgRg no Ag 1.162.073/MG, Terceira Turma, 

DJe de 12/5/2010). Quanto à suposta violação ao art. 1º da Lei 8.009/90, 

alega que o imóvel penhorado é o único bem do recorrente, além de 

funcionar como sua residência. A respeito, a eg. Corte de origem 

manifestou-se no sentido de que o recorrente não demonstrou de forma 

inequívoca essa alegação, incidindo na hipótese o art. 333 do CPC/73, 

conforme transcrição a seguir: "No que se refere ao pedido formulado 

pelo embargante de impenhorabilidade do bem dado em garantia da dívida 

(cláusula primeira, § único, do contrato de fls. 126/127 dos autos), estou 

em desacolhê-lo. E isso porque o autor se limita a alegar a 

impenhorabilidade por se tratar do único bem que é utilizado para moradia 

de sua família, sem contudo provar as suas alegações. No caso, o 

reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pressupõe a 

comprovação inequívoca do alegado, ônus que recai sobre o devedor (art. 

333 do CPC/19731). Contudo, na hipótese em concreto tem-se apenas 

mera alegação de ser bem de família. Portanto, não provado que o bem 

está ao abrigo da Lei n.º 8.009/90. Assim, torna-se forçoso reconhecer 

que não há nos autos a mínima prova do alegado direito do embargante, 

ônus seu do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 

333,1, do CPC/1973." (e-STJ fl. 308). De fato, Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel 

onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o 

reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 

8.009/90 ((REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016). No entanto, após 

minudente análise dos autos, verifica-se que a penhora recaiu sobre o 

imóvel do recorrente não apenas pelo fundamento acima delineado (art. 

333 do CPC/73), mas porque o recorrente atua com fiador do contrato de 

Permissão Remunerada de Uso concedida à Ilvo Peroza (devedor 

principal). Diante disso, o magistrado não reconheceu a impenhorabilidade 

conforme o disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei n.º 8.009/90. A Corte 

Especial, no julgamento do REsp 1.363.368/MS, então submetido ao rito do 

art. 543-C do CPC, como representativo da controvérsia, sob a relatoria do 

insigne Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou entendimento de que, "É 

legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de 

contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 

8.009/1990." Confira-se o disposto na ementa do repetitivo: "PROCESSO 

CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. 

ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:"É 

legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de 

contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 

8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido."(REsp 

1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) Por fim, requer o recorrente 

anulação da confissão de dívida pois ausente outorga uxória, a teor do 

que dispõe a Súmula 332 desta Corte. O eg. Tribunal de origem, por sua 

vez, entendeu pela ausência de nulidade pois esta não pode ser alegada 

por quem oferece a garantia, conforme transcrição a seguir: "Conforme se 

pode verificar da petição inicial dos embargos, o embargante postula o 

provimento dos embargos sob a alegação de que a confissão de dívida 

mostra-se nula por ausência de outorga uxória, bem como a nulidade da 

penhora por ser seu único bem. No caso, o documento que embasa a 

execução trata-se de confissão de dívida, assinada por duas 

testemunhas, sendo devedor principal llvo Perozo - Firma Individual - e 

fiador Juvelino Balen. Com efeito, em títulos cambiais, cuja garantia é dada 

por fiança, aquele que a emite torna-se solidariamente responsável pelo 

cumprimento da obrigação. Dessa forma não cabe falar em nulidade da 

fiança prestada ante a ausência de outorga uxória. Ademais, a teor do art. 

239 do Código Civil/19116, vigente à época da contratação, que se deu em 

março de 2001, correspondente ao art. 1.650 do Código Civil de 2002), a 

anulação dos atos do marido praticados sem outorga da mulher, ou sem 

suprimento do juiz, só poderá ser demandada por ela, ou seus herdeiros, 

o que não se verifica no presente caso, já que os embargos foram 

opostos pelo próprio fiador." (e-STJ fls. 306/307). O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que a nulidade da fiança sem 

outorga somente pode ser arguida pelo cônjuge a quem cabia concedê-la 

ou por seus herdeiros, nos termos do art. 1.650, do CC/2002. A propósito: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA 

UXÓRIA. ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO MANTIDO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode 

ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus 

respectivos herdeiros. Precedentes. 2. A subsistência de fundamento 

inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o 

não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto 

na Súmula 283/STF. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a 

parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos 

aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido."(AgRg no REsp 1232895/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)."AGRAVO 

REGIMENTAL. LOCAÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR PESSOA CASADA 
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SEM A ANUÊNCIA DO OUTRO CÔNJUGE. 1. Regra geral, é reconhecida a 

nulidade da fiança prestada por pessoa sem o consentimento do outro 

cônjuge. 2. Entretanto não se admite venha o marido, em embargos à 

execução, pugnar pela nulidade do ato que conscientemente praticou, na 

medida em que tal requerimento cabia à esposa ou algum de seus 

herdeiros, na hipótese de ser a mesma falecida, nos termos do artigo 239 

do Código Civil de 1916. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 

(AgRg no REsp n.º 540.817/DF, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA 

BARBOSA, SEXTA TURMA, DJ de 06/03/2006). Nesse sentido, 

observa-se que a decisão de origem está em consonância com o 

entendimento desta Corte Superior. Diante do exposto, nos termos do art. 

253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 17 de abril de 

2017. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1068600 RS 

2017/0055502-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 

25/08/2017)” 11. Deste modo, conforme entendimento firmado pela Corte 

Superior a excipiente não é parte legitima para alegar a invalidade do 

contrato celebrado. 12. Inobstante a ilegitimidade da excipiente, verifico 

ainda que no contrato em que assumiu como fiadora, se declarou solteira, 

não podendo neste momento alegar que era casada, a fim de invalidar o 

negócio realizado. 13. Sobre o assunto, trago o recente julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA - CONTRATO 

DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - OMISSÃO DO 

ESTADO CIVIL DO FIADOR - GARANTIA MANTIDA - SENTENÇA 

CONFIRMADA. - Tendo o fiador falsamente declarado o seu estado civil de 

solteiro, não pode a sua esposa opor-se aos encargos cobrados 

sustentando a ineficácia da garantia por falta de outorga uxória - Recurso 

não provido. (TJ-MG - AC: 10024150433860001 MG, Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 

16/03/2018)” 14. Diante do exposto, REJEITO a presente Exceção de 

Pré-Executividade. 15. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que 

se manifeste visando a citação da empresa ora executada. 16. Após, 

conclusos para deliberações. 17. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381463 Nr: 27852-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CALAZAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do 

pagamento da condenação no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389177 Nr: 4835-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1682 Nr: 860-57.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINARP BRINDES E ARTIGOS 

PERSONALIZADOS LTDA, SÉRGIO GUIMARÃES ALVES, MARIA MÁRCIA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, 

SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S VARELLA JUNIOR 

- OAB:7.298, MANOEL C. DIAS AMORIM - OAB:6.470

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311212 Nr: 7282-52.2013.811.0002

 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: JOSÉ GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FORMIGÃO CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER BARBOSA SIQUEIRA - 

OAB:33133/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A

 CERTIFICO QUE DANDO CUMPRIMENTO A SENTENÇA DE FLS. 150/151, 

PROCEDO NESTA DATA A INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA CUMPRIR O 

ITEM 6 DA REFERIDA SENTENÇA, CUJO TEOR É: Intime-se o autor para 

que no prazo de 5 dias manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito acerca do segundo requerido Formigão Caminhões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382062 Nr: 28331-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P VARGAS CONSTRUTORA E PRE 

MOLDADOS LTDA ME, HUGO VARGAS MESQUITA, MARIA MARTA DA 

SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105305 Nr: 1385-53.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAGENS 

OLIVEIRA EPP, FRANCISNIL AUXILIADORA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256361 Nr: 15309-29.2010.811.0002

 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: EDO ELEMAR SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A
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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida para que se manifeste nos autos no 

prazo de 05 dias, acerca da petição juntada em fls de n° 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25412 Nr: 4246-56.2000.811.0002

 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): SARAVÁ COMÉRCIO DE OBJETOS 

RELIGIOSOS LTDA-ME, AMARILDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ROSANE 

CREMA SOUSA, ROSE CLÉA CREMA MONDINI, CARLOS AUGUSTO 

MARTIN MONDINI, JOÃO BATISTA VIEIRA, ELIEZER FRANCISCO NETO, 

ADELINO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R.GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria publica - OAB:, 

VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender necessário no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327238 Nr: 23562-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORQUERIO BERNARDINO DO NASCIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8.794 A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241967 Nr: 3221-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CONCEIÇÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:135635

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326303 Nr: 22654-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIMENTOS E REFEIÇÕES INDS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Granconato Concato 

- OAB:11244

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295531 Nr: 15763-38.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325000 Nr: 21388-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.
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